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ផ្នែកទ ី១ 

ប្បចផំ្ខម្ករា 

ការពាបាលជាំងឺបដីមបឈបីៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅដថងទី ០១ ថេ មករា ឆ្ប ាំ ២០១៦    
 
បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ របាសាទ ដរពបឈ ី និងសហ្គមន៍មានទាំនាក់ទាំនងគប ោ៉ា ងជិតសបិទន។ ជ្ញក់ថសថង កចិចរបជុាំ 
ICC-Angkor ក៏បានសបរមចផងថដរថា បៅកបុងឧទានអងគរមានលតុសាំខាន់បាំផុត ចាំនួន០៣ គឺរបាសាទតាំណាងឱ្យ 
(វបផធម៌) ធមមជ្ញត ិ (បដីមបឈ ីសតវដរព ទឹក។ល។) នងិសហ្គមន៍ (របជ្ញជន ទាំបនៀមទមាល ប់ របដពណី) ថដលអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរារតូវយកចិតថទុកដ្ឋក់ឲ្យខាល ាំង។  
 
កបុងចាំបណាមលតុទាំងបីបនោះ បដីមបឈបីានបធវីឲ្យឧទានអងគរមានបសាភណភាពរសស់សាា ត និងជ្ញរនាាំងការពាររបាសាទ 
ផងថដរ ។ ប៉ាុថនថបដ្ឋយសារកតាថ ធមមជ្ញតិនិងមនុសសបានបធវីឲ្យបដីមបឈធីាំៗេលោះមានជាំងឺថដលចាាំបាច់រតូវបធវីការពាបាលឱ្យ 
ទន់បពលបដីមផឲី្យបដមីបឈលូីតោស់លា មានសុេភាពរងឹមាាំប ងីវញិ។ 
 
កបុងបទបងាហ ញដល់អងគពិធ ីនាឱ្កាសបូកសរបុលទនផលការងាររបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥ កាលពីដថងទី៣១ ធបូមសលិមិញបនោះ បោក 
ទូច បតរតា របលនការោិល័យរគប់រគងបទសភាពវបផធម៌ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់ថា បដីមបឈក៏ីដូចមនុសសថដរ 
វារតូវការអុកសុីថសន ការសរមាក ចាំណីអាហារ ទឹក មានជាំងឺ និងរតូវការពាបាលដូចគប ។  
 
បោកក៏បានបលីកប ងីផងថដរអាំពីបដីមបឈមីានជាំងឺរតូវពាបាល គឺបដីមបឈថីដលមានរបួសបដ្ឋយការកាប់ ចាាំង ដាំថដក 
បគល ឬសរបសរអកសរពីបល ី ថដលបធវីឱ្យឆលងបមបរាគ។ បដីមបឈេីលោះក៏មានដាំបៅថដលបងាប ងីបដ្ឋយផសតិ ការពុកតួបដមីបឈ ី
និងពុកគល់។ បដីមបឈថីដលដាំបៅឫស បដ្ឋយសកមមភាពមនុសសជ្ញន់ពីបលីជ្ញបរៀងរាល់ដថងឬមានវតទុធងន់ៗសងាត់បលី។ 
បដីមបឈដីាំបៅគល់បដ្ឋយការបចាោះយកជ័រ និងបដីមបឈថីដលមានរកណាត់រុ ាំជុាំវញិបដមី។ 
 
បលីសពីបនាោះ បោកបតរតា បញ្ញជ ក់ថា បដីមបឈក៏ីមានជាំងឺបស្តសថសថដរ។ ជាំងឺបនោះបងាប ងីបដ្ឋយចាក់ដីហាប់ថណនចាក់ 
បបតុងពីបលីឬចាក់ដីលុបគល់ថដលមានជបរៅបរៅ និងការដ្ឋក់ពនលឺបភលងីអគិគសនខីាល ាំងជតិបដីមបឈជី្ញបរៀងរាល់ដថង ថដលបងារ 
ផលប៉ាោះពាល់ដល់ដាំបណករបស់បដីមបឈ។ី 
 
ចាំថណកវធិីសាស្តសថកបុងការពាបាល រតូវអនុវតថបៅតាមរបបភទជាំងឺបផសងៗគប ។ ចាំបពាោះបឈថីដលពុកគល់ ឬបដីម រតូវបកាស 
និងោងសមាា តសាច់បឈពុីកឬដុោះផសតិឲ្យសាា ត បនាធ ប់មកបាញ់ឬោបជ័រទឹកបៅបលដីផធថដលបានសមាា តបហ្យីបនាោះ។ 
ជាំងឺេលោះ រតូវបិទរបបហាងតូចៗបដ្ឋយបរបីលាយដដីាំបូកក៏បាន បដ្ឋយរកមួនក៏បានតាមលទនភាពថដលបយងីមាន បហ្យីរតូវ 
បធវីចងាូរបងហូរទឹកនងិដ ីបចញផង។  
 
ចាំថណកបដីមបឈេីលោះបទៀតថដលមានឫសធាំៗបចញផុតពីដ ី ជ្ញពិបសសកបុងតាំបន់របាសាទ ថដលមានបភញៀវទសសនាបរចីន 
បដីរកាត់ អងគុយពីបល ីបហ្យីបងាឲ្យមានជាំងឺបនាោះ បយងីបធវីករមាលបឈឬីជបណថី របឈកុីាំឲ្យមនុសសឈរឬបដីរពីបលតីបៅបទៀត។ 
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ចាំថណកជាំងឺបស្តសថសវញិ រតូវពាបាលបដ្ឋយយកពនលឺអគគីសនបីចញឬបនទយពនលឲឺ្យមកនូវករមិតទប។ ឈូសឆ្យបធវីឲ្យដីធូរ 
ឬគស់ យកបបតុងបចញ ដ្ឋក់ជី ដ្ឋាំបមម ពីបល ី។ល។ កាប់របតថ ជុាំវញិគល់បឈ ីបរសាចទកឹ ដ្ឋក់ជ។ី 
 
គួរបញ្ញជ ក់ផងថដរថា បបចចកវទិាដ៏វបិសសបនោះរតូវបានបងាហ ត់បបរងៀនបដ្ឋយអបកជាំនាញមកពីរបបទសឥណាឍ  បហ្យីកបុង 
ឆ្ប ាំ២០១៥បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពាបាលជាំងឺបដមីបឈបីានចាំននួ៨៤១បដីម បៅតាមរបាសាទនានានិងផលូវវង់ទសសនា 
បៅកបុងឧទានអងគរ៕ 
 

     
 

     

ឆ្ន់តូច 
ផាយបៅដថងទី ០២ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦      
  
អបករសុកអងគរមានពិធបុីណយ និងទាំបនៀមទមាល ប់ពិបសសផ្អធ ល់េលួនបរចីន។ ពិធីេលោះរតូវបានបគបរៀបចាំប ងីបៅតាមរដូវកាល 
ដូចជ្ញពធិីបៅទឹកបភលៀង ពិធបី ងីមាឃជ្ញបដមី បហ្យីពធិីេលោះបទៀត មិនកាំណត់រដូវកាលបទ គឺអារស័យបលសីាទ នភាព 
ជ្ញក់ថសថងបៅវញិ ដូចជ្ញពិធីបៅរពលឹង ពិធីឆ្ន់តូច ឆ្ន់ធាំជ្ញបដីម។ 
 
តបៅបនោះ េញុ ាំនឹងបរៀបរាប់ពធិីបុណយតូចមួយ ថដលអបកភូមិរកវា៉ា ន់ សងាា ត់នគរធាំ រកុងបសៀមរាបបទីបថតរបារពនបធវីកបុងបពលថមីៗ 
បនោះ។ េុសគប មនិដល់ពីរថេផង េញុ ាំបឃញីពិធីបនោះរតូវបានបគបធវីប ងីដល់បៅបីដង កបុងភូមថិតមួយ។ បនោះបញ្ញជ ក់ថា ពិធឆី្ន់ 
តូច ជ្ញពិធីសាមញ្ដ តូច មិនចាំណាយបរចីនប៉ាុនាម នបទ។ 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 3   

បបីពិនិតយតាមពាកយថដលអបករសុកបៅថា ឆ្ន់តូច ក៏គង់នឹងចាប់ន័យបានេលោះៗមិនខាន ។ ឆ្ន់ ជ្ញភាសាអបករសកុបៅ 
បដ្ឋយពាកយបគរពបៅរពោះសងឃ ថដលមានន័យបសមនីឹង ហូ្ប ពិសា សុ ីហ្បងឹឯង ដូចជ្ញពាកយថា រពោះសងឃឆ្ន់ោគូ ឆ្ន់ 
ចងាហ ន់ជ្ញបដមី។ ឯពាកយ តូច ថដលភាជ ប់នឹងពាកយឆ្ន់បនោះ ក៏កបុងន័យថា ពិធីនិមនថរពោះសងឃឆ្ន់ហ្បងឹតូចតាច ឬថានិមនថ 
រពោះសងឃតិចអងគមកឆ្ន់ចងាហ ន់។ 
 
អបករសុកបរបីពាកយបនោះ បដ្ឋយបរបៀបបធៀបកមមវធិីបុណយមយួបទៀត ថដលបៅថា ឆ្ន់ធាំ។ ឆ្ន់ធាំ បគបរបីបពលដល់ពីរដថង 
ឬបីដថងក៏មាន បហ្យីនិមនថររពោះសងឃបរចីនអងគ មានបភញៀវចូលរមួក៏បរចីនថដរ។ ផធុយពឆី្ន់ធាំ ពិធីឆ្ន់តូចថដលេញុ ាំសបងាត 
បឃញីអបកភូមិរកវា៉ា ន់បធវថីមីៗបនោះ បគនិមនថរពោះសងឃថតមួយអងគប៉ាុបណាត ោះ មកឆ្ន់ោគូ នងិរបបគនចងាហ ន់មយួចានរសាក់បៅ 
វតថសរមាប់ជ្ញចងាហ ន់រតង់។ ពិធីបនោះ បគបធវីថតមួយរពឹកប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
បគលបាំណងដនពធិបុីណយ 
បគបរៀបចាំបុណយបនោះប ងី បដមីផបីានបុណយកុសលផ្អធ ល់េលួន ឬជូនឪពុកមាថ យថដលចាស់ៗ ទុកជ្ញកាំណប់បុណយសរមាប់ជ្ញ 
ទីពឹងកបុងជ្ញតិខាងមុេ។ សាមីបុណយកបុងពធិីបនោះ គឺជ្ញចាស់ៗ ថដលេាំសនសាំលុយកាក់តិចតួចពីកូនបៅជូន យកមកបរៀបចាំ 
កមមវធិីបុណយ សរមាប់ជ្ញទពីងឹរបស់គត់។ កូនបៅ និងអបកភូមផិងរបងជ្ញមួយ គឺជ្ញអបកជួយេបោះថេបងការងារបផសងៗ។ 
សមាភ រៈ ឬបទយយទនសរមាប់កមមវធិ ី
 
បរៅពីមហូបអាហារ សរមាប់រពោះសងឃ និងសរមាប់ទទួលបភញៀវបគបរៀបចាំសមាភ រៈ ឬបទយយទនមួយចាំនួនបទៀតតាមលទនភាព 
ជ្ញក់ថសថង។ សមាភ រៈទាំងបនាោះ បរចីនដ្ឋក់កបុងចានថដកធាំមយួថដលមាន ចាន សាល បរពា ថកវ បាំពង់ទឹកបៅថ  កបនធលតូច បេបីយ 
មុង ភួយ ចបងាៀង។ល។ ថដលបៅថា រប ុង។ បទយយទនទាំងបនោះ បគបរៀបចាំរបបគនរពោះសងឃ បដីមផទុីកជ្ញកាំណប់បុណយ 
ថដលមាច ស់ទននងឹរតូវអារស័យកបុងជ្ញតិបរកាយបនាធ ប់ពីេលួនសាល ប់បៅ។  
 
អបកចូលរមួពធិបុីណយ 
តាមការសបងាត អបកចូលរមួកបុងពិធបុីណយឆ្ន់តូចបនោះ មានគប មិនដល់៥០នាក់បទ។ បរៅពីកូនបៅ និងញាតិថកផរខាង 
អបកចូលរមួមានថតចាស់ៗថដលលល ប់រសឡាញ់រាប់អានគប ជ្ញមួយមាច ស់បុណយ។ ចាំថណករពោះសងឃ គឺបគនិមនថថតមួយអងគគត់ 
បដីមផបីរៀបចាំពធិីបុណយ។ 
 
ការបរៀបចាំពធិបុីណយ 
បគបរចីនបរៀបចាំពធិីបុណយបនោះ បៅដថងសីល គឺដថងឧបបាសថសីល។ បហ្តុផលសាំខាន់ថដលបគបរជីសបរសីយកដថងសីល គឺចង់ 
បានោយតាថដលសមាទនឧបបាសថមកសមាទនកបុងផធោះបុណយថតមថង ។ មិនទន់ភលឺចាស់រសួលបួលផងោយតា 
បសលៀកសពាក់ស ថដលមាច ស់បុណយបានបគរពអបញ្ជ ីញបានមកដល់ផធោះមាច ស់បុណយបរពាងរពាត ។ អាចារយដឹកនាាំសូរតធម៌ 
នមសាា ររពោះរតនរត័យ បដ្ឋយមានបរគឿងសកាា រៈបទៀនធូបផ្អា ភញី រហូ្តដល់ភលឺចាស់ បទីបរពោះសងឃនិមនថមកដល់។  
 
បពលរពោះសងឃនមិនថមកដល់ ោយតានាាំគប សមាទនឧបបាសថសីល(សីល៨) និង និចចសីល(សីល៥) បរៀងៗេលួន។ 
បនាធ ប់មកបគរបបគោគូ(បបរ) ចាំបពាោះរពោះសងឃឆ្ន់។ បពលរពោះសងឃឆ្ន់រចួ អាចារយក៏ដឹកនាាំបវរបទយយទន និងចងាហ ន់ 
រសាក់របបគនរពោះសងឃជ្ញកចិចបញ្ច ប់ដនពធិីបុណយ។ បរកាយពីរពោះសងឃនមិនថបៅវតថបហ្យី កូនបៅក៏បរៀបចាំមហូបអាហារ 
ជូនចាស់ទុាំ ថដលបានចូលរមួ។ តាមការសបងាត ពិធីបនោះបានបញ្ច ប់បៅមិនទាំងដល់បមា៉ា ង៩រពឹករសួលបលួផង។ 
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ពិធីបនោះជ្ញមត៌ករស់មយួ ថដលជ្ញថផបកដ៏សាំខាន់ដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដលជ្ញបបតិកភណឍ ពភិពបោក ។ មត៌ករស់បនោះ 
អាចបនថរស់មកដល់បពលបនោះបាន ក៏បដ្ឋយសារមានការរសឡាញ់ បគរព បជឿជ្ញក់ និងផថល់តដមលជ្ញបនថបនាធ ប់។ មានថតការ 
សិកាថសវងយល់ និង ចូលរមួថថរកាទាំងអស់គប បទ បទីបបធវឲី្យមត៌កថបបបនោះអាចបនថរស់បៅជ្ញរពលងឹរបស់អងគររបស់បយងី 
បាន ៕ 
 
 

     
 

ចមាល ក់រពោះបកសបទវតាចាំននួ៣បៅបខាល ងទវ រទបនលអុាំ រតវូបានឆ្ល ក់ប ងីវញិតាមរយៈការឧបតទមភថវកិាពីសបផុរសជន 
ថដលរសឡាញ់មត៌កវបផធម៌ 
ផាយបៅដថងទី ០៤ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦   
 
បោក នាង ឈុនបអង និង បោករស ីយ៉ាង់ បដត រពមទាំង បោករស ីនាង សុវណាត រា៉ា  ជ្ញបុរត ថដលសពវដថងរស់បៅទរីកុង 
ភបាំបពញបានចាំណាយថវកិាផ្អធ ល់េលួន បដីមផឆី្ល ក់រពោះបកសបទវតាចាំនួន៣ ពីថមភក់ជាំនួសរពោះបកសសុីម៉ាង់ត៍បដីមផដី្ឋក់បៅបខាល ង 
ទវ រទបនលអុាំ រកុងអងគរធាំ។  
 
បៅរពឹកដថងទ៤ី ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរអបសរាបានយករពោះបកសថដលឆ្ល ក់រចួរាល់បហ្យីបនាោះ មក 
ភាជ ប់នឹងដងេលួនដនចមាល ក់បទវតាទញរព័រតប ងីវញិ កបុងន័យអភិរកស និងបលីកតដមលមត៌កបបតិកភណឍ ជ្ញតិ។ ចមាល ក់រពោះបកស 
បទវតាទាំង៣បនោះ សទិតបៅរតង់ចមាល ក់បទវតាទ៦ី ទី១១ និងទី២៩ ថដលបាត់រពោះបកសតាាំងពកីបុងបពលថដលរបបទសថេមរ 
កាំពុងសទតិបៅកបុងបភលីងសស្តងាគ មបៅប យី។  
 
បោក ទនិ ទណីា អនុរបលនមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ និងតមាល់ឯកសារអងគរ ជ្ញអបកសរមបសរមួលការងារបនោះ 
បញ្ញជ ក់ថា សបផុរសជនថេមរពីរនាក់បថីរបពននរពមទាំងបុរតថដលមានអាសយដ្ឋឌ នបៅបុរសុីភមងគល សងាា ត់បរជ្ញយចងាវ រ 
រាជលនីភបាំបពញ ជ្ញអបកមានជាំបនឿបលីវតទុបុរាណ និងរសឡាញ់បពញចតិថោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះមត៌កវបផធម៌ថេមរ។ រកុមរគួសារ 
បោកទាំងពីរបានបរចិាច គថវកិាផ្អធ ល់េលួន បដីមផឲី្យរកុមការងារជ្ញងចមាល ក់បៅភូមិអភិវឌណន៍ភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកឆ្ល ក់រពោះ 
បកសបទវតាប ងីវញិ បដ្ឋយចាំណាយថវកិាសរុបអស់ចាំននួ១៨០០ដុោល រអាបមរកិ។  
 
បោក សយ សុភារនិធ អបកជាំនាញថផបកអភិរកស និងជួសជុលថម ដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណ 
វទិាបងាា រ ថដលកាំពុងដកឹនាាំការងារតភាជ ប់រពោះបកសបនោះបរៀបរាប់ថា ចមាល ក់រពោះបកសបទវតាទាំង៣ថដលបយងីកាំពុងតភាជ ប់ 
បនោះគឺអបកជាំនាញបានឆ្ល ក់យកទរមង់រពោះភស្តកថបពញទាំងរសុង រសបតាមទរមង់រចនាប័ទមនាសម័យបនាោះ។  
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បោក សុភារនិធ បថនទមថា ចមាល ក់ទញរព័រតបៅបខាល ងទវ រទបនលអុាំសរុបទាំងអស់មានចាំនួន ១០៨ ថដលកបុងបនាោះចមាល ក់បទវតា 
ចាំនួន៥៤ និងចមាល ក់យកសចាំននួ៥៤។ រយៈកាលកនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានឆ្ល ក់រពោះបកសថមីបធវីពថីមភក់ និងភាជ ប់ប ងី 
វញិបានចាំននួ២៥បហ្យី ថដលចមាល ក់ទាំងបនោះឆ្ល ក់តាមរចនាប័ទមបដីមទាំងរសងុ ថដលមានតមាល់ទុកបៅអភិរកសដ្ឋឌ នអងគរ។ 
ចាំថណកចមាល ក់៣ ថដលជ្ញអាំបណាយសបផុរសជនបៅបពលបនោះ មិនមានចមាល ក់បដីមបៅបសសសល់បទ ដូបចបោះអបកជាំនាញបាន 
ឆ្ល ក់រពោះបកសឲ្យមានទរមង់សុគីប នឹងចមាល ក់ដងេលួនថដលបៅសល់ បហ្យីមានលកខណៈរបហាក់របថហ្លគប នឹងរពោះបកស 
បទវតាបផសងៗបទៀត ថដលមានបៅទីបនោះរសាប់។ បចចុបផនបបៅសល់ចមាល ក់អត់រពោះបកសចាំនួន១១ ថដលមិនទន់បានឆ្ល ក់ 
បាំបពញបៅប យី។ 
  
ការអភិរកសមត៌កបបតិកភណឍ ជ្ញត ិ គឺជ្ញការងាររបស់បយងីទាំងអស់គប  ។ ការរមួចាំថណករបស់សបផុរសជនបៅបពលបនោះ 
គឺជ្ញកាយវកិារដ៏របដពថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សូមបកាតសរបសីរបដ្ឋយបសាម ោះ និងគាំរទបលីកទឹកចិតថដល់របជ្ញពលរដឌទូបៅ 
ថដលបគរពរសឡាញ់វបផធម៌ដូនតាថេមរ អាចចូលរមួជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានរគប់បពលបវោ និងរគប់សកមមភាព៕ 
 

     
 

     
 

ការបរៀបចាំវង់ទសសរនារបាសាទតារពហ្មគឺបដីមផបីរៀបចាំសណាថ ប់លប ប់ រកាសុវតទភិាពបភញៀវ និងរបាសាទ 
ផាយបៅដថងទី ០៤ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦   
 
តាាំងពីថេមនីា ឆ្ប ាំ២០១៥មក ការទសសនារបាសាទតារពហ្មរតូវបានបរៀបចាំជ្ញវង់ទសសនាឯកទសិរតង់ថផបកកណាថ លបដ្ឋយ 
តរមូវឲ្យបភញៀវបទសចរចូលតាមរចកខាងបកតីថតមយួរចក។ ការបរៀបចាំបនោះ គឺកបុងបគលបៅរកាសណាថ ប់លប ប់ដនការទសសនា 
កាត់បនទយការកកសធោះ រកាសុវតទិភាពជូនបភញៀវ និងពិបសសសុវតទិភាពរបាសាទ។ ចុងឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
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អបសរាបានសបរមចបបីកបថនទមរចកចូលខាងបកតីមួយបទៀតរតង់ថថវ ថដលរកុមការងារ ASI របស់របបទសឥណាឍ បានជួស 
ជុលរចួរាល់ បដីមផសីរមួលលាំហូ្របភញៀវបទសចរកាន់ថតរបបសរីថថមបទៀត។ 
 
របលនរកុមឆ្ម ាំរបចាាំរបាសាទតារពហ្ម បោក  ុង សុបីនឿន បានឲ្យដឹងបៅរពកឹដថងទ០ី៣ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថា ការបរៀប 
ចាំវង់ទសសនាបនោះប ងី បយងីទទួលបានការបពញចិតថពីបភញៀវបទសចរ និងបណាថ មគគុបទធសក៍ជ្ញបរចីន។ ជ្ញពិបសស ការបរៀប 
ចាំបនោះក៏ងាយរសលួដល់រកុមការងាររបស់បោកកបុងការរកាសណាថ ប់លប ប់ និង បលីកកមពស់គុណភាពទសសនាចរកាន់ថតលា 
របបសីរ។  
 
បោករស ី អ ុ៊ុំ មា៉ា រា៉ាឌ ី អនុរបលនទទលួបនធុករមួនាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍អងគរបញ្ញជ ក់ថា ការបរៀបចាំវង់ទសសនាបនោះ 
គឺជ្ញដាំបណាោះរសាយបៅបលីបញ្ញហ កកសធោះ បដ្ឋយបដីរបស្តញ្ញច សទិសគប នាបពលកនលងមក។ បរកាយការអនុវតថសាកលផង នូវវង់ 
ទសសនាបនោះ បយងីសបងាតបឃញីថា បភញៀវភាគបរចីនមានការបពញចិតថ បហ្យីបយងីក៏លនាបាននូវសុវតទិភាព ដនការទសសនា 
របស់បភញៀវ និងលនាដល់សុវតទភិាពរបាសាទផងថដរ។ ថផបកខាងកបុងរបាសាទ មានភាពទូោយលមម មិនកកចបងាៀតខាល ាំងដូច 
បពលមុនៗបទ បរពាោះបយងីបរៀបចាំឲ្យបភញៀវចូលទសសនាតាមលាំដ្ឋប់លាំបដ្ឋយ និងមិនឲ្យរត ប់ថយបរកាយ។  
 
អគគនាយករង និងជ្ញរបលនរកុមការងារអនុវតថថផនការរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ (TMP) ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ 
បញ្ញជ ក់ថា ការដ្ឋក់ឲ្យអនុវតថវង់ទសសនាបនោះ បយងីបានសិកា និងពិបរគោះបោបល់ោ៉ា ងម៉ាត់ចត់ជ្ញមួយអបកជាំនាញជ្ញបរចីន 
ជ្ញពិបសសគណៈកមាម ធិការអាយសុីសុអីងគរ ។ បយងីគិតគូរពីសុវតទិភាពរបាសាទ សុវតទភិាពបភញៀវបទសចរ និងតដមលរបស់ 
របាសាទជ្ញចមផង។ បទោះជ្ញោ៉ា ងណា ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថារកីរាយនឹងទទួលនូវគាំនតិថកលមាកបុងន័យសាទ បនាពីសាំណាក់ 
បភញៀវ និងមគគុបទធសក៍រគប់គប  បធវីោ៉ា ងណាឲ្យបភញៀវបទសចរថដលមកទសសនាអងគរ ទទលួបានបទពិបសាធន៍លា និងផសពវផាយ 
បទពិបសាធន៍លាទាំងបនាោះបនថបៅបភញៀវបផសងៗបទៀត៕ 
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ថេមរបុរាណអាចអភិវឌណបបចចកបទសបធវី ដុតភាជន៍និងភាជន៍បដ្ឋយេលួនឯង បរពាោះថេមរបចោះបរបីគុកបភលងី 
មិនថមនចមលងពីចិនបទ!  
ផាយបៅដថងទី ០៥ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
«ទក់ទងនឹងការសិកាបលីរចនាសមពនន  និង ការបរៀបចាំ តាមរយៈការបធវីកាំណាយ បៅកបុ ងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរចាំននួ៥ 
កថនលងមក បញ្ញជ ក់ថាថេមររបថហ្លមិនបានចមលងការបធវី ដុតភាជន៍ពីចិនបទ គឺថេមរអាចអភិវឌណបបចចកបទសកបុ ងរសកុបធវី  
ដុតភាជន៍បដ្ឋយេលួនឯង បរពាោះថេមរបចោះបរបីគុកបភលីង  ។  គត់បចោះបបងាីនសីតុណហ ភាពកបៅថ ឱ្យកាន់ថតេពស់តាមរយៈការបធវីគុក 
ឬជីកចស្តងាា នកបុ ងដីជ្ញជ្ញងការដុតបៅខាងបរៅ។ ឧទហ្រណ៍ គត់បានបរបីគុកបភលីងបដីមផីបធវីសារបតាប ត សលថដកថដលមានកបៅថ  
ដល់១០០០cc ឬបលីសហ្បឹង» បនោះជ្ញមតិផ្អធ ល់របស់ បោក សុេ ថកវសុវណាត រា៉ា  សមាជិករសាវរជ្ញវសមផតថិវបផធម៌ 
ដនរកុងណារា៉ា  បៅកបុងបាឋកថាសថីពីគបរមាងរសាវរជ្ញវ  ដុតភាជន៍បៅតាំបន់អងគរ បៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរដន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិអបសរាកាលពីបពលថមីកនលងមកបនោះ។ 
 
ចាំបពាោះមតិបនោះ ក៏មានការគាំរទព ី បោកសាស្តសាថ ចារយ ដុនដហ្ អបកបុរាណវទូិថដលបានបធវីកាំណាយ បុរាណបៅរបបទស 
បវៀតណាម និង ដថផងថដរ បហ្យីបចចុបផនបបញ្ញហ បនោះរកុមការងាររសាវរជ្ញវក៏កាំពុងសកិាបថនទម។ 
 
បថនទមពីបនាោះ បោកក៏មិនបានជាំទស់ចាំបពាោះការបលីកប ងីរបស់អបករសាវរជ្ញវថេមរនងិបរបទសភាគបរចីនថដលគតិថាថេមរ 
យកលាំនាាំបបចចកបទសបធវី ដុតភាជន៍ពីរបបទសចិនបនាោះថដរ ថតបបីចមលង គឺថេមរមានទាំនាក់ទាំនងនឹងចមា៉ាបរចីនជ្ញង បរពាោះ 
បៅកបុងសម័យកាលថតមួយ ចមា៉ាក៏មានការបធវី ដុតភាជន៍ដូចគប ។ ករណីបនោះដូចការរកបឃញី បៅបវៀតណាម ថតមិន 
ថមនបវៀតណាមបធវីបទ គឺជ្ញរបស់ចមា៉ា បហ្យីលកខណៈបនោះក៏រសបដៀងនងឹថេមរថដរ។ 
 
ចាំបពាោះអាំណោះអាំណាងមួយបទៀតតាមរយៈការសិកាពីរចនាសមពនន និងការបរៀបចាំ  ក៏បងាហ ញឱ្យបឃញីពីភាពេុសគប រវាង 
 ដុតភាជន៍ បៅចិននិងថេមរថដរ ។ បៅចិនមាន ថដលមានរបថវងរបថហ្លព២ី៧ថម៉ារតបៅ៣០ថម៉ារត ថដលបគបៅថា 
« នាគ» ឯថេមរមានរតមឹថត២១ថម៉ារតប៉ាុបណាត ោះសាំរាប់ ដុតភាជន៍មានរសទប់របោងពណ៌បតាប ត ចាំថណក ដុតភាជន៍ 
មានរសទប់របោងពណ៌ដបតងវញិ គឺមានរបថវងេល ី ពី៦ថម៉ារតបៅ៩ថម៉ារត។ បនោះជ្ញបញ្ញហ មួយថដលបយងីរតូវគតិប ងីវញិ 
អាំពីការអភិវឌណន៍បបចចកបទសបធវី ដុតភាជន៍នងិផលិតភាជន៍បដ្ឋយេលួនឯងរបស់ថេមរ៕ 
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របាសាទតារពហ្ម ជ្ញរបាសាទបដីមបឈដ៏ីទក់ទញកបុងឧទានអងគរ 
បចញផាយបៅដថងទី ០៥ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
របាសាទតារពហ្មរតូវបានបគសាគ ល់បរចីនថាជ្ញរបាសាទបដមីបឈ ី សទិតបៅកបុងដរព មានកសិណទកឹព័ទនជុាំវញិពីរជ្ញន់។ 
របាសាទបនោះមានទតីាាំងសទិតបៅវង់តូច  បៅតាមផលូវទវ រជ័យ បនាធ ប់ពរីបាសាទតាថកវរបថហ្ល១គី ូថម៉ារត បហ្យីមាន 
កាំថពងជ្ញប់នឹងកាំថពងរបាសាទបនាធ យកថីថប៉ាកពាយព័យ។  
 
របាសាទតារពហ្មកសាងប ងីកបុងឆ្ប ាំ១១៨៦ បដ្ឋយរពោះបាទ ជ័យវរ មន័ទ៧ី បគរពដល់រពោះពុទនសាសនាមហាោន បហ្យីបប ី
តាមសិោចារកឹដនរបាសាទបនោះ គឺបដីមផឧីទធសិដល់គុណរពោះមា តារបស់រពោះអងគ បរកាមរូបភាពរបាជ្ញញ បារមីតា។ 
 
បបីតាមឮអបករសកុបៅរបាសាទបនោះ ជួនថា «តារពហ្ម» ជួនថា «បនាធ យតារពហ្ម»។ ការបៅថា «បនាធ យតារពហ្ម» គឺសាំបៅ 
បៅបលីរបាសាទបនោះមានកាំថពងព័ទនជុាំវញិ។ រឯីការបៅថា «តារពហ្ម» ជ្ញប ម្ ោះថដលនយិមបៅឥ ូវ បហ្យីតាមការយល់ 
របស់អបករសុក គឺសាំបៅបលតីារពហ្មថដលមានមុេបួន។ ប៉ាុថនថបទោះជ្ញោ៉ា ងណា ក៏របាសាទបនោះមានប ម្ ោះបដីមជ្ញភាសា 
សាំស្តសាឹតមួយថដរថា រាជវហិារ។ 
 
បចចុបផនបរបាសាទថដលមានអាយុកាលជ្ញង៩០០ឆ្ប ាំកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរមួយបនោះ បានទក់ទញបបោះដូងបភញៀវជ្ញត ិ និង 
អនថរជ្ញតិឱ្យបសងីចសរបសីរមិនដ្ឋច់ពីមាត់ថាជ្ញរបាសាទដ៏អសាច រយ ថដលមានបដមីធាំៗដុោះខាងកបុងនិងបលកីាំពូលរបាសាទចាក់ 
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ឫសបសាកសាោះចូលកបុងរគឹោះនិងបរជៀតចូលតាមជញ្ញជ ាំងគួរឱ្យទសសនា។ បលីសពីបនាោះបទៀត របាសាទក៏មានកាច់កផូរចមាល ក់ដ៏ 
លាវចិិរតផងថដរ។ មួយដថងៗមានបភញៀវចូលទសសនារបាសាទមយួបនោះ ចបនាល ោះព៦ី០០០ បៅ៧០០០នាក់។ 
 
ឆលងតាមអាយុកាល បរគោះធមមជ្ញត ិ និងសស្តងាគ មផងបនាោះ បានបធវីឱ្យរបាសាទបនោះរងនូវការេូចខាតបដ្ឋយអបនល ី ថតអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា ក៏បានសហ្ការជ្ញមួយរកុមការងាររសាវរជ្ញវបុរាណវទិាឥណាឍ  (ASI) ជួសជុលរបាសាទតារពហ្មបនោះប ងី 
បៅថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០០៤ រហូ្តដល់បចចុបផនប បដីមផបីលីកតដមលយថាភាព បុរាណភាព និងការអភិរកសលកខណៈចរមុោះដ៏លាឯក 
ដនបដីមបឈ ីនិងសាំណង់ថមបៅកបុងរបាសាទ រពមទាំងបករតាំថណលបនោះជូនមនុសសជាំនាន់បរកាយ៕ 
 

     
 

         
 

បតីអវេីលោះជ្ញបបតិកភណឍ អងគរ? 
បចញផាយបៅដថងទី ០៦ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
អងគររតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ីបបតកិភណឍ ពិភពបោកតាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩២មក ប៉ាុថនថបៅថតមានអបកយល់រច ាំថា ការចុោះបញ្ជ ីបបត ិ
កភណឍ បនោះ គឺសាំបៅបៅបលីរបាសាទអងគរវតថ។ តាមពតិមនិថមនមានថតរបាសាទអងគរវតថមួយបទ ថដលរតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ី 
បបតិកភណឍ ពភិពបោក គឺអងគរវតថ រគន់ថតជ្ញរបាសាទមយួកបុងចាំបណាមរបាសាទជតិ១០០ ថដលបានចុោះបញ្ជ ី។ បបតិក 
ភណឍ អងគរថដលបានចុោះបញ្ជ ីបនោះគឺរមណីយដ្ឋឌ នអងគរទាំងមូល ថដលមានរបាសាទ បុរាណដ្ឋឌ ន សាទ នីយបុរាណវទិា 
បរសិាទ ន និងសហ្គមន៍មនុសសផងថដរ។ 
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តាំបន់អងគរ ឬរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថដលរតូវបានចុោះបញ្ជ ីជ្ញបបតកិភណឍ ពិភពបោកបនោះ មានដផធដីសរុប ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា 
ថដលថបងថចកជ្ញបតីាំបន់ធាំៗគ ឺ៖ តាំបន់កណាថ លថដលមានរបាសាទបរចីន ដូចជ្ញរបាសាទអងគរវតថ បាយន័ តារពហ្ម នាគព័នន 
។ល។ មានដផធដសីរុប ៣៥១០០ហ្កិតា។ តាំបន់ខាងបជីងថដលមានរបាសាទបនាធ យរស ីមានដផធដសីរុប ២០០០ហ្កិតា។ 
តាំបន់ខាងតផូង ឬបៅថា តាំបន់រលសួថដលមានរបាសាទបាគង រពោះបគ លដល។ល។ មានដផធដសីរុប ៣០០០ហ្កិតា។ 
សរុបតាំបន់ទាំងបីបនោះមក បៅថា ឧទានអងគរ ឬរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ 
 
កបុងឧទានអងគរទាំងមូលមានរបស់៣ថដលជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ ពិភពបោក មិនអាចកាត់ផ្អថ ច់ពគីប បានគ ឺ របាសាទ 
បរសិាទ ន និងសហ្គមន៍មនុសស ឬបៅមា៉ាងបទៀតថា វបផធម៌ បទសភាព និងរបជ្ញជន។ 
  
របាសាទ  
កបុងបពលថដលអងគររតូវបានចុោះបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោក មានរបាសាទ សាទ នីយបុរាណវទិា និងរបវតថសិាស្តសថសរុប 
ចាំនួន៩១។ រតង់ចាំណុចបនោះ អបកបុរាណវទិារបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោក អុមឹ សុេរទិន ីពនយល់ថា ចាំនួន៩១ ថដលមាន 
កបុងចុោះបញ្ជ ីកាលបណាោះ បដ្ឋយសារបោងតាមបញ្ជ ីចាស់ ថដលលល ប់បានរសាវកនលងមក និងបដ្ឋយរតសួៗប៉ាុបណាត ោះ។ 
ថតបរកាយមកបទៀត អបកបុរាណវទិាបានរកបឃញីរបាសាទ និងសាទ នីយបុរាណរាប់រយបទៀត ថដលសទិតបៅកបុងតាំបន់អងគរ 
ថតមិនទន់មានប ម្ ោះបៅកបុងបញ្ជ ីបៅប យី។ បោកបានបលីកឧទហ្រណ៍ថា រគន់ថតរបបភទឧបបាសថាគរបៅអងគរធាំ 
ជុាំវញិរបាសាទបាយន័ និងកបុងដរពមានដល់បៅ១០០ បហ្យីរគឹោះរបាសាទថដលកប់កបុងដរពក៏មានដល់បៅរាប់រយបទៀត។ 
  
បរសិាទ ន  
បរសិាទ នថដលសាំខាន់បៅតាំបន់អងគរ គឺដរពបឈ ីនិងទឹក។ តាមសិទតិជាំបរឿនដរពបឈកីបុងឆ្ប ាំ២០១៣ របស់នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគង 
ដរពបឈ ីបទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដរពបឈបីៅកបុងឧទានអងគរមានរបមាណជ្ញង៥៧០០ហ្កិតា 
គឺបសមីនឹង១៣%ដនដផធដីទាំងមូល។ ដរពបឈមីិនរតឹមជ្ញរបភពដនបភលៀងប៉ាុបណាត ោះបទ ថតមានតួនាទពីិបសសសរមាប់របាសាទ 
បធវីជ្ញរនាាំងការពាររបាសាទ ទប់ទល់នងឹេយល់ពយុោះបភលៀងខាល ាំងថដលបក់បបាកមកបលីរបាសាទ និងជ្ញមលប់ការពាររបាសាទ 
បទៀតផង។ ជ្ញពិបសសដរពបឈបីរបៀបដូចជ្ញសបមលៀកបាំពាក់ ឬជ្ញអលងាា រ ថដលបធវីឲ្យរបាសាទមានភាពរងឹរតឹ ថតរសស់បាំរពង 
ថថមបទៀត។ របាសាទតារពហ្ម គឺជ្ញឧទហ្រណ៍ជ្ញក់ថសថងមួយ ថដលបានទក់ទញបទសចររាប់ពាន់នាក់ចូលបៅទសសនា 
បរៀងរាល់ដថង។ 
  
បរៅពីដរពបឈ ី ទឹកជ្ញបរសិាទ នដ៏សាំខាន់មួយបទៀតផារភាជ ប់េលួននឹងអងគរថដរ។ កាលណាបគនិោយពអីងគរ បគថតងនឹកដល់ 
បារាយណ៍ខាងលចិ ថដលបៅថា បារាយណ៍ទឹកថាល  ថដលមានទាំហ្ាំ ៨គមx ២.២គម ជ្ញសាំណល់ដនវសិវកមមលរាសាស្តសថ 
ទុកបរបីរបាស់ជ្ញពិបសសសរមាប់ការងារកសិកមមរហូ្តដល់សពវដថង ។ បារាយណ៍ខាងបជីង ថដលបានរងីសងួតទកឹជ្ញង 
៥០០ឆ្ប ាំកនលង ក៏រតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបធវីការជសួជុលរបព័ននទឹកបុរាណ បញ្ចូលទឹកបពញ ថដលមានរបាសាទ 
នាគព័ននបៅចាំកណាថ លគួរឲ្យចង់គយគន់ដរកថលង។ បរៅពីបនោះ របព័ននផលូវទឹកខាវ ត់ថេវង កសិណទឹក រសោះបុរាណ ថដលមាន 
បៅកបុងឧទានអងគរ ហាក់ដូចជ្ញសរដស្មដនរាងកាយរបស់មនុសសបយងីដូបចាប ោះថដរ។ បណាថ ញលរាសាស្តសថដ៏ធាំបនោះ 
គឺសរមាប់បបញ្ជ ៀសទកឹជាំនន់ មិនឲ្យលចិលង់ដល់របាសាទ និងរកុងបសៀមរាបទាំងមូល។  ជ្ញពិបសស ទឹកកបុងកសិណ 
ជុាំវញិរបាសាទនានា ជ្ញរបភពទឹកផធុកនូវសាំបណីមជ្ញរបចាាំ ថថរការគឹោះរបាសាទថដលជ្ញេាច់កុាំឲ្យសងួត បធវីឲ្យដួលរលាំ 
ឬបរទតរបាសាទ និងបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននរបាសាទ។ 
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របជ្ញជន 
តាំបន់ជុាំវញិរបាសាទសុទនថតជ្ញភូមិ។ ភូមិកបុងឧទានអងគរបចចុបផនបមាន១១៣ភូម ិ២១ឃុាំសងាា ត់។ ភូមិទាំងបនោះមានរបជ្ញជន 
រស់បៅតៗគប រាប់ជាំនាន់មកបហ្យី ថដលបានផថល់ឲ្យនូវលកខណៈពិបសសដល់ឧទានអងគរ ឲ្យបៅជ្ញមត៌ករស់។ អបករសុក 
ទាំងបនោះ រតូវបានចាត់ទុកថាជ្ញបបតិកភណឍ ថដរ បដ្ឋយសារអបកទាំងបនាោះបានថថរកាបបតិកភណឍ អរូបីថដលមាន ទាំបនៀម 
ទមាល ប់ របដពណី ពិធីបុណយទន បន់រសន់ សាសនា រពមទាំងសិបផកមម និងរបបៀបរស់បៅរបចាាំដថង តាាំងពីយូរលង់ 
មកបហ្យី។ ភាសានិោយក៏ជ្ញមត៌កថដរ ដូចជ្ញអបកភូមិរបដ្ឋក ភូមិអូរទទងឹ ជ្ញបដីម មានភាសា និងសាំបនៀងថបលកពីបគឯង។  
  
បចចុបផនបរបដពណីមួយចាំនួន ថដលអបកបៅតាំបន់បផសងៗបានបាំបភលចបចាល ឬមិនសូវយកចិតថទុកដ្ឋក់ បៅថតកាំពុងបនថ 
របតិបតថិបដ្ឋយអបករសុកអងគរបៅប យី។ ទាំបនៀមទាំងបនាោះមានដូចជ្ញ ពិធីបការជុក ពធិីប ងីអបកតា ពិធីបៅទឹកបភលៀង 
ពិធីបៅរពលងឹ ។ល។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលមានភារកចិចរគប់រគង អភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ កាំពុងបផ្អថ តការយកចិតថ 
ទុកដ្ឋក់ខាល ាំងបលទីាំបនៀមទាំងអស់បនោះ បដ្ឋយបធវីោ៉ា ងណាឲ្យទាំបនៀមទាំងបនោះអាចគង់វងសតកូនតបៅរហូ្តតបៅ៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួរ ាំឭកេបួអនុសាវរយីប៍លកីទី៣៧ដនទិវាជ័យជមបោះ ៧មករា ១៩៧៩-២០១៦ 
បចញផាយបៅដថងទី ០៧ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានដឹកនាាំសហ្ការ ី ចូលរមួបគរពវញិ្ញដ ណកខននវរីយុទនជន 
យុទននារ ី រ ាំឭកេួបអនុសាវរយីប៍លីកទី៣៧ ទិវាជ័យជមបោះ៧មករា ១៩៧៩-២០១៦ បរកាមអធបិតីភាព ឯកឧត្តម ទ ៀ 
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បាញ ់ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីរកសងួការពារជ្ញត ិ ថដលរបរពឹតថបៅនាដថងទី៧ ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៥ បៅវមិានរ ាំឭកគុណ 
អតីតវរីយុទនជនបេតថបសៀមរាប។ 
 
រ ាំឭកអាំពីភាពជូរចត់បៅកបុងរបបរបល័យពូជសាសន៍ដ៏សាហាវយង់ឃបង៣ឆ្ប ាំ៨ថេ២០ដថង ឯកឧត្តម ទ ៀ បាញ ់ មាន 
របសាសន៍ ថាកបុងកាំ ុងបពលបនាោះរបជ្ញជនថេមរទូទាំងរបបទសរស់បៅរងទុកខបវទនាកបុងគុកឥតជញ្ញជ ាំងគម នបពលរសាក 
រសានថ។ បៅកបុងបវោបនាោះរបជ្ញជនថេមរហូ្បចុកមិនរគប់រគន់ បធវីការធងន់ធងរ រតូវបគពរងាត់ពីរកុមរគសួារ បាំបិទសិទនិបសរភីាព 
បដីរបហ្រី និោយសថ ីនិងសាសនាអវីទាំងអស់។  
 
ប៉ាុថនថបដ្ឋយសាម រតីរសឡាញ់ជ្ញតិមាតុភូម ិ របជ្ញជន និងចង់ឱ្យរបបទសរចួផុតពីរបបដ៏បមម ងងឹតបនោះ បរកាមការដឹកនាាំរបស់ 
កងរណសិរសរ ាំបដ្ឋោះជ្ញតិកមពុជ្ញ រមួនឹងវរីជនថេមរជ្ញបរចនីបទៀត ពួតដដគប តស ូរ ាំបដ្ឋោះរបបទសរហូ្តបានបជ្ញគជ័យនាដថង៧មករា 
១៩៧៩។ បបីគម នដថង៧មករា ១៩៧៩ ក៏គម នកមពុជ្ញដថងបនោះថដរ៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបញ្ឈប់សកមមភាពជីកដីបគកបុរាណលក់បៅភូមិដរពគុយ 
បចញផាយបៅដថងទី ០៧ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦     
 
កាលពីដថងទី០៥ ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ រកុមកិចចការបុរាណវទិារបស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទាន 
អងគរ សហ្ការជ្ញមយួនាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់ និងសហ្របតិបតថកិារ បានចុោះបៅហាមឃាត់ និងបញ្ឈប់សកមមភាព 
ជីកដីបគកបុរាណមួយសទិតបៅកបុងភូមិដរពគុយ សងាា ត់អាំពលិ រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប។ 
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បោក សន ចាន់ថន អបកបុរាណវទិាដននាយកដ្ឋឌ នអភរិកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ ថដលបានដកឹនាាំរកមុការងារចុោះ 
ទប់សាា ត់សកមមភាពបនោះ បញ្ញជ ក់ថា សកមមភាពជីកដីបគកបុរាណបនោះគ ឺ បដីមផយីកដីលក់ បដ្ឋយបរបីរបាស់បរគឿងចរក 
Excavator។  
 
បោក ចាន់ថន បថនទមថា ការចុោះទប់សាា ត់បនោះ គឺរកុមការងារបានបញ្ឈប់សកមមភាពជីកដីេុសចាប់ រពមទាំងអប់រ ាំថណនាាំ 
ដល់មាច ស់បរគឿងចរក មាច ស់ដ ី និងឈមួញរកសុីដកឹដីលក់ ឲ្យពួកគត់យល់ពតីដមលបបតកិភណឍ  ជ្ញពិបសសរកុមការងារឲ្យពកួ 
គត់បធវីកិចចសនាឈប់ជីកដីបគកបុរាណបនោះតបៅបទៀត។ 
 
កូនរបស់មាច ស់ដីថដលមានអាសយដ្ឋឌ នបៅបរកាយផារបល ី បរកាយពីបានទទលួការថណនាាំអាំពីសារៈសាំខាន់ដនការរកា 
ទួលបុរាណកបុងន័យរកាតដមលបបតិកភណឍ រចួមក គត់ក៏បានយល់រពមបញ្ឈប់សកមមភាពលក់ដីឲ្យបគជីកកកាយបៅលក់ 
ផងថដរ។ 
 
ការចូលរមួថថរកាបបតិកភណឍ  របាងគរបាសាទ សាទ នីយបុរាណវទិា និងរបវតថិវទិា និងទលួបុរាណជ្ញបដីម គឺជ្ញកាតពវកិចច 
របស់របជ្ញពលរដឌទាំងអស់គប ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសូមអាំពាវនាវ និងបលីកទកឹចិតថដល់របជ្ញពរដឌទាំងអស់ សូមចូលរមួ 
ការងារថថរកា មត៌កវបផធម៌ដូនតាទាំងអស់គប  បដីមផទុីកជ្ញបករដាំថណលដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួរបារពនពិធីរ ាំឭកេបួអនុសាវយិប៍លកីទី៣៧ទិវាជ័យជមបោះ៧មករា 
បៅរមណីយដ្ឋឌ នបកាោះបករ បេតថរពោះវហិារ 
បចញផាយបៅដថងទី ០៨ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦     
 
បៅដថងទី៧ ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករងនិងជ្ញតាំណាងដ៏េពង់េពស់ ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ 
ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានដឹកនាាំរកុមការងាររបារពនពិធីរ ាំឭកេួបអនុសាវរយីប៍លីកទី៣៧ ទិវាជ័យជមបោះ 
៧មករា ១៩៧៩-២០១៦ បៅសាោបឋមសកិាបកាោះបករ សទិតកបុងភូមិបកាោះបករ ឃុាំរសយ៉ាង់ រសុកគូថលន បេតថរពោះវហិារ។ 
 
បៅកបុងពិធីបនោះថដរក៏មានការអបញ្ជ ីញចូលរមួពសីាំណាក់ ឯកឧត្តម សងឺ គង ់ ទីរបឹកានិងជ្ញអនុរបលនសាខាបកសទ ី
១៦ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោក ្ន រដ្ឋឌ  របលនសថទីីដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ បុគគលកិ ឆ្ម ាំ 
កមមករ អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងរបជ្ញពលរដឌភូមិបកាោះបករោ៉ា ងបរចីនកុោះករ។ 
 
មានមតសិាំបណោះសាំណាលកបុងពិធីបនាោះ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ ក៏បានពាាំនាាំរបសាសន៍សួរសុេទុកខរបស់ឯកឧតថម 
អគគនាយកចាំបពាោះបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ ថដលបានចូលរមួកបុងពិធ។ី ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា ការរបារពនពធិីបនោះ គឺបដមីផរី ាំឭក 
ដល់វរីភាពយុទនជន យុទននារថីេមរ កងទ័ពសម័រគចតិថបវៀតណាម ថដលសម័រគសាល ប់បដមីផរី ាំបដ្ឋោះរបបទសឱ្យរចួផុតពីរបបយង់ឃបង 
និងបគរពដល់វញិ្ញដ ណកខននរបជ្ញជនសលូតរតង់ជ្ញង៣ោននាក់ថដលបានបាត់បង់ជីវតិបៅកបុងរបបបនាោះថដរ។ 
 
ឯកឧត្តម សងឺ គង ់ បានបលកីប ងីថដរថា ទិវាជ័យជមបោះ៧មករា មានអតទន័យធាំបធងណាស់សរមាប់អបកថដល 
បានរស់រានមានជីវតិពីរបបវាលពិឃាត ប៉ាុល ពត។ ដថងបនោះជ្ញដថងកាំបណីតទ២ី របស់ពលរដឌថេមររគប់រូប ជ្ញដថងថដលបយងីមិន 
អាចបាំបភលចគុណដល់បមដឹកនាាំថដលបានពនលត់បភលីងសស្តងាគ មឱ្យរចួផុតពីរបបរបល័យពូជសាសន៍ ថរបកាល យរបបទសឱ្យមាន 
ការអភិវឌណរគប់វស័ិយ។ 
 
បោកបមភូមិបកាោះបករក៏បានប ងីបបថជ្ញញ ចតិថចាំបពាោះបវទិកាថា គណបកសរបជ្ញជន ជ្ញគណបកសថតមួយគត់ ថដលបានរ ាំបដ្ឋោះ 
របបទសឱ្យរចួផុតពីរបបបមម ងងឹត និងសាថ ររបបទសប ងីវញិ។ ដថង០៧មករា ជ្ញកូនបសារមួយកបុងការបបីកទវ ររបបទស 
ឱ្យជួបនូវការអភិវឌណ និងសនថភិាព។ មានជ័យជមបោះ ៧មករា ១៩៧៩ បទីបមានអវីៗទាំងអស់បៅដថងបនោះ៕ 
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ថាប ក់នាាំ មស្តនថ ីបុគគលកិ របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចូលរមួកបុងពិធីបុណយឆលងសមិទនផលបៅសាព នរពោះទិស 
និងអបអរសាទរទិវាបុណយជ្ញតិ ៧ មករា 
បចញផាយបៅដថងទី ០៨ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦     
 
កាលពីដថងទ ី ០៦ ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ បោក ្ន រដ្ឋឌ  របលននាយកដ្ឋឌ នសថទីី ដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទ 
បរៅឧទានអងគរ បានដឹកនាាំមរនីថ បុគគលិកបរកាមឱ្វាទ បៅចូលរមួកបុងពធិីបុណយបៅសាព នបុរាណរពោះទិស (សាព នកាំពង់កថ)ី 
ថដលផថួចបផថីមប ងីបដ្ឋយរពោះសងឃ គណៈកមមការវតថ រពមទាំងពុទនបរស័ិទចាំណុោះបជីងវតថជីថរកង និងសាោរសុកជីថរកង 
ថដលរបរពតឹថបៅពីដថងទ ី០៦ ដល់ដថងទ ី០៨ ថេមករា ឆ្ប ាំ ២០១៦។ 
  
បគលបាំណងដនការរបារពនពធិបីនោះ គឺបដីមផឆីលងសមិទនផលថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រពោះសងឃវតថជីថរកង របជ្ញពលរដឌ 
និងសាោរសុកជីថរកង បានរមួគប អភិរកសនិងបលកីតដមលបបតិកភណឍ វបផធម៌ជ្ញត ិ បដ្ឋយបានចាក់ដីរគួសរកហ្មបាំបពញថលុក 
ជងហុក ថដលដក់ទឹកបៅបលីតសួាព ន និងបរបិវណសាព នរពោះទសិ បដីមផកីារពារការហូ្របរចាោះថដលបងាផលប៉ាោះពាល់ ដល់តសួាព ន 
បុរាណមយួបនោះកាលពីដថងទ១ី៥ ថេ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៥ កនលងបៅ។  
 
ជ្ញពិបសសបទៀតបនាោះ  កមមវធិីក៏បរៀបចាំប ងី បដីមផចូីលរមួអបអរសាទរទិវាបុណយជ្ញតេិបួបលីកទី៣៧ ដនដថងជ័យជាំនោះ ៧ 
មករា (០៧.០១.១៩៧៩ - ០៧.០១.២០១៦) ថដលរបជ្ញពលរដឌថេមររគប់រូបចងចាាំមនិបភលច នូវរពឹតថិការណ៍របវតថសិាស្តសថ 
ថដលថេមររគប់រូបបានរចួផុតពីរបតថ មរណៈ របស់បនរបល័យពូជសាសន៍ ប៉ាុល ពត។ បៅកបុងពធិីបនោះថដរ ក៏មានការសាំថដង 
សិលផៈ របាាំបុរាណ។ល។ បដីមផថីថរការបដពណីទាំបនៀមទមាល ប់ និងជាំបនឿពបុីរាណ។ 
  
បៅកបុងឱ្កាសបនាោះថដរ ទាំងរពោះសងឃ គណៈកមមការវតថ បោករបលននាយកដ្ឋឌ នសថទី ី និងបោកអភិបាលរសុក  បាន 
សាំថដងបសចកថីរកីរាយ ចាំបពាោះកិចចសហ្ការគប ោ៉ា ងលារបបសីរ កបុងកចិចការអភិរកសនិងបលីកតដមលបបតិកភណឍ ជ្ញតិរបស់បយងី 
ជ្ញពិបសស ការបាំផុសរបជ្ញពលរដឌកបុងរសុកជីថរកងទាំងមូល ឲ្យបចោះរសឡាញ់ និងចូលរមួថថរកាមតរកវបផធម៌របស់េលួន 
ឲ្យបានគង់វងសសរមាប់កូនបៅជាំនាន់បរកាយ៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងរបតិភូបេតថអានហ្ ុយរបបទសចិន        
ពិភាកាគប ពីកិចចសហ្ការថផបកបទសចរណ៍ និងវបផធម៌ 
បចញផាយបៅដថងទី ០៨ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦     
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បៅរពឹកដថងទ៨ី ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បានជួបពភិាកា 
ការងារជ្ញមួយរបតិភូបេតថអានហ្ ុយដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិន ថដលដកឹនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម WAN yixue អគគ 
នាយកដននាយកដ្ឋឌ នបទសចរណ៍បេតថអានហ្ ុយ បៅទីសាប ក់ការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ កិចចពិភាកាបនោះបផ្អថ តបៅបល ី
ការពរងឹងកចិចសហ្របតិបតថិការថផបកបទសចរណ៍ និងវបផធម៌រវាងរមណីយដ្ឋឌ នបបតិកភណឍ ពភិពបោកអងគរ និងរមណីយ 
ដ្ឋឌ នពិភពបោកហ័្ងសាន ដនបេតថអានហ្ ុយ។ 
  
បរកាយពីទទលួសាវ គមន៍ចាំបពាោះគណៈរបតភូិបហ្យី ឯកឧតថមអគគនាយកបានបរៀបរាប់អាំពីទាំនាក់ទាំនងជិតសបិទនរវាងកមពុជ្ញ 
និងចិន ថដលលល ប់មានតាាំងពសីម័យបុរាណ រហូ្តមកដល់បចចុបផនប។ បដ្ឋយថ កគបរមាងសហ្របតិបតថកិារ រវាងរមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញមួយរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសាន រកុមការងារដនរមណីយដ្ឋឌ នទាំងពីរ ក៏លល ប់បានបលីកមកពភិាកាគប ពីរបលីករចួ 
មកបហ្យីថដរ។ 
  
ឯកឧតថមអគគនាយកថថលងថា តាមកាំណត់បងាហ ញថដលរកុមទាំងពីរលល ប់បានជថជកគប កនលងមក គបរមាងចុោះអនុសសរណៈ 
បោគយល់គប នឹងបធវីប ងី បដ្ឋយបផ្អថ តបៅបលកីារផសពវផាយពីគប បៅវញិមក ការសរមបសរមលួថផបកបទសចរណ៍ និងការ 
ផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍គប រវាងអបកជាំនាញ បលីរគប់វស័ិយសាំខាន់ៗកបុងការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍វស័ិយបទសចរណ៍។ 
  
ឯកឧត្តម WAN yixue បញ្ញជ ក់ថា រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ នងិរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសាន គឺជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ បោកដូចគប  
ដូបចបោះ ចាស់ណាស់ថា នឹងមានចាំណុចរគប់រគងមួយចាំននួថដលបយងីអាចបរៀនសូរតពគីប បាន។ បយងីចង់ឲ្យមានការផសពវ 
ផាយពីគប បៅវញិបៅមក និងមានការបដ្ឋោះដូរបទពិបសាធន៍រវាងគប នឹងគប  តាមរយៈកិចចរពមបរពៀងមយួថដល រកុមការងារ 
លល ប់បានជថជកគប ជ្ញបបណថី រៗមកបហ្យី។  
  
ជ្ញការបឆលីយតប ឯកឧតថមអគគនាយកបញ្ញជ ក់ថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងឹចាត់រកមុជាំនាញបដីមផបីរៀបចាំកចិចរពមបរពៀងបនោះ 
បដ្ឋយបធវីការជ្ញមយួភាគីបេតថអានហ្ ុយថដលរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសាន បធវីោ៉ា ងណាឲ្យកិចចសហ្ការបនោះបចញជ្ញ 
លទនផលកបុងឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ 
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គួររ ាំឭកថា កាលពីថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ អភវិឌណន៍ 
បទសចរណ៍អងគរ បានដឹកនាាំរកុមការងារបាំបពញទសសនកិចចរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសាន និងបានពិភាកាការងារមួយចាំនួនរហូ្ត 
្នដល់ការបធវីកាំណត់បហ្តុសថីពីកិចចសហ្របតិបតថកិារដនរមណីយដ្ឋឌ នទាំងពីរបលីវស័ិយវបផធម៌ និងបទសចរណ៍។ ចុងថេ 
ធបូកនលងបៅបនោះ គណៈរបតភូិរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសានក៏បានមកបាំបពញទសសនកិចចរមណីដ្ឋឌ នអងគរ និងបនថពិភាកាបលីកិចច 
សហ្របតបិតថិការបនោះមថងបទៀត។ ដូបចបោះ ជាំនួបដថងទ៨ី ថេមករាបនោះ ជ្ញជាំនួបពភិាកាបលីកទី៣បហ្យី ថដលអាចនឹង្ន 
ដល់ការចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប មយួ រវាងរមណីយដ្ឋឌ នទាំងពីរកបុងបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះ៕ 
 

     
 

     
 

                                               
បចញផាយបៅដថងទី ០៩ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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                                              (ASI)                          
                                                                                         
                                                                 
 

     
 

     
 

                                         
បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
                                 .           . .                                  
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                                                              CSA          ៩៩  
                    
 
                                                                          
                                                                                                 
                                    ៩                                                 
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             x .                              x                                            
 

     
 

     
 

JQA                                                         ISO14001 
បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
                         JQA                                                     
                                                                ISO14001                      
                                               
 
                                                                                   
                             EMS         Satoru Kishino                              JQA 
                                                                       
 
                                 Azusa EGASHIRA                              
              JQA                                JQA                                     
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           “                                                                          
                                                                                     
              ISO14001                                       JQA                   
                                                                                         
            
 
                                              EMS                           
                                                                                     
                                                                        JQA        
                                                                                       
                  
 
                                                    JQA                       
ISO14001                                                                            
                                          -   ៩                                 
   ៩-                                        -                           -
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 

                     Parvis                                                    
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        ៖                              
បចញផាយបៅដថងទី  ៨ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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បចញផាយបៅដថងទី  ៨ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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                                                                  Akbar Aziz 
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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                               Azedine BESCHAOUCH                             
        -                                                                                  
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦   
  

 
 

                                                         
បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
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បចញផាយបៅដថងទី    ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
                                                                                             
                                                                                     
             
 
                                                                                        
                                                                                
                                                  
 
                                                                                          
                                                                                         
                                                                            
                                                                                      
                 
 
                                                                                           
                                                                               
                                                                                          
                                                                                
                                                                                           
                                                                                
                                                                              
                                            
 
                                                                                     
                                                                                               
                      
 
                                                                                     
                                                                                    
                      
 
                                                                                        
                                                                           



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 41   

                                                                                         
                                                                                                
                                     
 
 
                                                                                          
                                                                                           
                                                                           
                                                                         
 
                                        .                                           
                                                                                           
                                                                                     
                                                                            
                                                                                         
                                                                                          
                                                                           
 
   .                                                                                  
                                 (          )        (    )                        
                                                                                           
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                
                                                                                         
                                                                                       
                                                                                   
                                                                       
 
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                                
                       
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 42   
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                                                                 (Remote  
Sensing)                           
បចញផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ មករា ឆ្ប ាំ២០១៦    
 
                                                                              
                              (Remote Sensing)                              
 
                                                                                       
                                                                                  
(Remote Sensing for Environmental of Angkor Site Project)                      HIST 
(International Center on Space Technologies for Natural and Cultural Heritage)            RADI 
(Institute of Remote Sensing and Digital Earth)                                                 
                 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                 
                                       ៩                                           
RADI            HIST                                                             
                            /                                   
 
                                       RADI     HIST                                 
          /                                                                    
                                                                             (Update) 
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ផ្នែកទ ី២ 

ប្បចផំ្ខក ម្ភៈ 

 

រកមុអបកបបចចកបទសអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងសមាា តបមម និងកាត់រកីកូនបឈបីៅបលរីបាសាទរកហ្ម 
ផាយបៅដថងទី ០១ ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

របាសាទរកហ្មជ្ញរបាសាទឥដឌថដលមានតមាល់រូបរពោះឥសូររា ាំដ៏អសាច រយកមពស់៤.៥០ថម៉ារត (បចចុបផនបសល់ថតបាំថណកេលោះ 
បៅកបុងរបាសាទ ឯេលោះបទៀតរកាទុកបៅសារមនធីរអងគរ) តាមរចនាប័ទមបកាោះបករ ឧទធិសចាំបពាោះរពហ្មញ្ដសាសនា។ អបករសុក 
អបកបធវីដាំបណីរ អបករសាវរជ្ញវមានជាំបនឿោ៉ា ងខាល ាំងបលីរបាសាទរកហ្ម បរពាោះទីបនាោះមានអបកតារកហ្មដ៏ពូថកស័កថសិិទនិ។ 
 
បដ្ឋយថ កទក់ទងនងឹការថថរកាអភិរកសវញិ របាសាទបនោះរតូវបានភាប ក់ងារអភិរកសរបាសាទដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទ 
បរៅឧទានអងគររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បរៀបចាំតបមលងីរនាធ ថដកបដីមផដីកសមាា តបមម  និងកូនរុកខជ្ញតិថដលដុោះបៅតាមត ួ
របាសាទ និងបលកីាំពូលរបាសាទបចញកាលពីដថងទី២៨ ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៦។ បោក សាំ សាបរត របលនការោិល័យដន 
នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរបានឲ្យដឹងថា ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំឲ្យថតដល់រដូវរបាាំងរកមុការងារថតងថតប ងី 
សមាា តបមម  និងដកកូនរុកខជ្ញតិតូចធាំដុោះបលីតួនងិកាំពូលរបាសាទរកហ្ម និងរបាសាទបផសងៗជ្ញរបចាាំ។ បនោះជ្ញបលីកទី១ 
ថដលរកុមការងារសាកលផងតបមលីងរនាធ ថដកសរមាប់ប ងីដកសមាា តបមម  និងកាត់រកីរុកខជ្ញតិបៅតាំបន់បកាោះបករបដ្ឋយេលួនឯង 
បរពាោះកនលងមកបយងីដ្ឋក់រតមឹជបណថី របឈបី ងី ឬរនាធ ទបៗប៉ាុបណាត ោះតាមសាទ នភាពជ្ញក់ថសថង និងលទនភាពថដលបយងីអាច 
បធវីបានកបុងការសមាា តរបាសាទ។ 
 
បោក សាបរត បថនទមបទៀតថា សពវដថងបនោះ បយងីមានរនាធ រថដក១៥០បដមីនិងមានបុគគលិក១០នាក់ ជ្ញបុគគលិកធមមតា៧នាក់ 
និងអបកបបចចកបទស៣នាក់ សរមាប់ដាំបណីរការការងារបនោះ។ ការសមាា តរបាសាទ ដកបមម  នងិកាត់រកកូីនបឈតូីចធាំបលីត ួ
និងកាំពូលរបាសាទ គឺបដីមផថីថរកាការពាររបាសាទកុាំឲ្យបាក់ថបកបរបោះរសាាំបដ្ឋយសាររុកខជ្ញតិទាំងបនាោះ ថថមទាំងបធវីឲ្យ    
របាសាទមានបសាភណភាពសាា ត នងិទក់ទញបភញៀវបទសចរផងថដរ។ 
 
បោក ហុ្ង ហាក់ ជ្ញបុគគលិកជាំនាញថដលបានផថួចបផថីមបរៀបរនាធ បនោះ បានរបាប់ថា បោកលល ប់បឃញីបគតាំប ងីរនាធ ថដក 
សរមាប់សមាា តរបាសាទ និងកាត់បដីមបឈ ី រពមទាំងមានបទពិបសាធន៍លល ប់សមាា តតាមរបាសាទកនលងមកបៅកបុងតាំបន់ 
អងគរផង បទីបយកចាំបណោះដងឹទាំងបនាោះមកអនុវតថបៅរបាសាទរកហ្មមថង បដីមផងីាយរសួលប ងីសមាា ត។ ប៉ាុថនថបៅទីបនោះ 
មានការលាំបាកបរចីន បហ្យីរបឈមនងឹបរគោះថាប ក់ខាល ាំងជ្ញងការសមាា តរបាសាទបៅតាំបន់អងគរ បរពាោះរបាសាទបៅតាំបន់បនោះ 
បធវីពីឥដឌ ពិបសសរបាសាទរកហ្មវាងាយពុកផុយ និងរជោុះជ្ញរបចាាំ មនិធន់នឹងកមាល ាំងសងាត់ធងន់បានប យី ។ 
 
បោកបនថបទៀតថា ចាំបពាោះការតបមលីងរនាធ ថដកបដីមផសីមាា តរបាសាទនមីួយៗ គឺមនិឲ្យប៉ាោះតួរបាសាទប យី បហ្យីបរបីរយៈ 
បពលបីដថងបទីបតាំប ងីរចួ ឯការកាត់សមាា តវញិបយងីចាំណាយបពលរតឹមថតពីរដថងប៉ាុបណាត ោះនងឹរចួរាល់បហ្យី។ បយងីអាចបធវ ី
ការងារបនោះបានថតបៅរដូវរបាាំងបទបរពាោះរដូវបនោះរបាសាទសងួតលា មនិរអិល មិនពុកផុយ ងាយរសួលកបុងការប ងី។ អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាបានបធវីកិចចការងារបនោះជ្ញរបចាាំតាាំងថតពីឆ្ប ាំ២០០៥មក បដីមផថីថរកាការពារនូវរបាងគរបាសាទបុរាណទាំងអស់ 
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កបុងតាំបន់បកាោះបករ ថដលជ្ញបករ ថ ិ៍តាំថណលរបស់បុពវបុរសបយងី និងជ្ញមត៌កសមផតថិវបផធម៌បបតិកភណឍ មនុសសជ្ញតិមនិអាច 
កាត់ដថលបានកបុងបោក ឲ្យគង់វងស មិនឲ្យេូចបាក់ថបក និងបាត់បង់សរមស់បសាភណភាពរបស់របាសាទទាំងមូល៕ 
 

      

របតិភូរកងុ paju របបទសកូបរ ៉ាមកសកិាថសវងយល់ពីស័យបទសចរណ៍និងការងារអភិរកសពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី ០១ ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
របតិភូរកុង Paju ដនរបបទសកូបរ ៉ាខាងតផូង ថដលដឹកនាាំបដ្ឋយ បោក Son Baeock អគគនាយករដឌបាលរកុង បានមកបធវីការ 
សិកាថសវងយល់ពីវស័ិយបទសចរណ៍និង ការងារអភិរកសអងគរបៅទីសាប ក់ការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បៅរពឹកដថងទី០១ ថេ 
កុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦។ ទទលួសាវ គមន៍រកុមរបតិភូបនោះ មាន ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង ទទលួបនធុក
នាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍អងគរ តាំណាង ឯកឧត្តម ស  ុ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួនឹងថាប ក់ដឹកនាាំ 
មួយចាំននួបទៀត ។ 
 

ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ ក៏បានបរៀបរាប់សបងខបអាំពីសាវតារដនការបញ្ចូលអងគរ ជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោកកាលព ី
ឆ្ប ាំ១៩៩២ រមួនឹងការបបងាតីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅឆ្ប ាំ១៩៩៥។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា ថវីតផតិរបបទសកមពុជ្ញមានតាំបន់ 
បទសចរណ៍បរចីន ដូចជ្ញបឆបរសមុរទ តាំបន់បអកូបទសចរណ៍បផសងៗ ថតបទសចរណ៍វបផធម៌គឺជ្ញចាំណុចទក់ទញបាំផុត
ដនបណាថ បភញៀវបទសចរ ថដលមកទសសនាកមពុជ្ញ។ អងគរគឺជ្ញបបោះដូងដនវបផធម៌របស់របបទសកមពុជ្ញ។ 
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ជ្ញមួគប បនោះ ឯកឧតថមបលីកប ងីផងថដរ អាំពីថផនការរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ។ កបុងន័យបនោះ ករណីបទសចរណ៍បៅតាំបន់ 
អងគរ គឺមនិដូចគប នឹងតាំបន់បផសងៗបទៀតបនាោះបទ បពាលគឺបយងីមិនថមនចង់បានថតបភញៀវមកទសសនាប៉ាុបណាត ោះបទ ថតបយងីបាន 
គិតគូរដល់ផលប៉ាោះពាល់ចាំបពាោះវបផធម៌របស់បយងីថដរ។ ដូបចបោះបហ្យី បទបីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិបានបរៀបចាំថផនការណ៍រគប់រគង 
បទសចរណ៍ នងិការបបងាតីរកមរបតិបតថិអងគរ បដីមផឲី្យបភញៀវអនុវតថ កបុងន័យបគរពដល់តដមលវបផធម៌របស់អងគរ។ 
 
របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ បោក ល ីវណាត  ក៏បលីកប ងីអាំពីកាំបណីន សាទ ប័ន 
ជ្ញតិ និងអនថរជ្ញតិថដលចូលរមួអភិរកសរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ចាប់ពីបពលថដលអងគរទទលួបានការចុោះបញ្ជ ីជ្ញសមផតថិបបតិក- 
ភណឍ ពិភពបោកមក។ បោកបថនទមថា បចចុបផនប មានសាទ ប័នជ្ញតិ និងអនថរជ្ញតជិ្ញង៣០ថដលកាំពុងបធវីការអភិរកសជួសជុល 
កបុងតាំបន់អងគរ។ កបុងបនាោះរបបទសកូបរ ៉ាគជឺ្ញសាទ ប័នបរកាយបគ ថដលបានបរជីសបរសីការជួសជុលរបាសាទរពោះពិធូរ។ 
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រពោះរគឥូនធបាល ីថកវ អាន ចូលរមួកសាងសា ុាំបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯកជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

បដីមផថីថរកាទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីរបស់អបករសុកអងគរ ថដលបានសម័រគចិតថបៅរស់បៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបានគតិគូរកសាងទកីថនលងសរមាប់បគរពបូជ្ញ នងិបធវីកិចចពធិីបផសងៗ។ កបុងន័យបនោះបហ្យី បដ្ឋយទទួលបានការឯក 
ភាពគាំរទព ីឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី
និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសា ុាំមានទាំហ្ាំរបមាណ៨ថម៉ារតx១៤ថម៉ារត បធវីពីថមរបក់ដាំបូលបកផឿងតាមរចនាប័ទមថេមរ រតូវ 
បានកសាងប ងី បដមីផឱី្យអបកភូមិមានទីកថនលងសមរមយសរមាប់បរៀបចាំពធិីសាសនាតាមទមាល ប់និងការជួបជុាំបផសងៗ។ 
 
ការសាងសង់សា ុាំបនោះក៏មានការឧតទមភោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹពសីាំណាក់រពោះរគឥូនធបាល ី ថកវ អាន រពោះវន័ិយធរអនុគណរកុង 
បសៀមរាប នងិជ្ញបៅអធិការវតថអងគរខាងតផូង។ 
 
មានសងឃដីកាកាលពីដថងទ១ី ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ រពោះរគឥូនធបាល ី ថកវ អាន បញ្ញជ ក់ថា គបរមាងសាងសង់ 
សា ុាំបៅរុនតាឯក រតូវបានគតិគូរតាាំងពឆី្ប ាំ២០១៤ បទបីថតបពលបនោះបានបលចបចញជ្ញរូបរាងប ងី។  
 
រពោះអងគមានបថរដកីាបនថបទៀតថា សា ុាំបនោះនឹងរតូវតមាល់នូវបដិមាជ្ញបរចនីអងគដូចជ្ញរូបរពោះពុទនរទង់រពោះថភបនកមពស់២ថម៉ារត 
ជ្ញង រូបភិកខុបញ្ច វគគិយទាំង៥អងគ រូបតាឥសី១អងគកមពស់១.៦០ថម៉ារត រូបរពោះបាទជ័យវរ មន័ទ៧ីរទង់រពោះថភបនកមពស់១.២០ថម៉ារត 
និងរូបមាតានាងគងហីង២អងគផងថដរ។ ចមាល ក់រពោះបដមិាទាំងបនាោះ នងឹរតូវកសាងរចួរាល់កបុងបពលឆ្ប់ៗបនោះ។ 
 
រពោះអងគមានបថរដកីាបនថបទៀតថា សា ុាំបនោះបរគងនងឹចាំណាយអស់ថវកិាព៧ីបៅ៨មុនឺដុោល រ មកដល់បពលបនោះរពោះអងគ 
មានថវកិាមយួចាំននួបហ្យី ថតមិនទន់រគប់រគន់បៅប យីបទ។  
 
រពោះអងគក៏បានអាំពាវនាវឱ្យពុទនបរស័ិទជតិឆ្ង យទាំងអស់ កបុងរសុក និងបរៅរសកុចូលរមួថវកិា បដីមផចីាប់មគគចាប់ផលកបុង 
ការកសាងសា ុាំបនោះប ងី បដីមផជី្ញការតាាំងមាាំដនពុទនសាសនា និងជ្ញរបបោជន៍ដល់របជ្ញពលរដឌថដលជ្ញពុទនសាសនិក 
សទិតបៅកបុងភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកបនោះផងថដរ៕ 
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គណៈកមមការចរមោុះរគប់រគង អភិរកស និងការពារដរពបឈបីៅតាំបន់របាសាទបកាោះបករបានបចញជ្ញផលូវការបហ្យី 
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

គណៈកមមការចរមុោះរគប់រគង អភិរកស និងការពារដរពបឈបីៅតាំបន់របាសាទបកាោះបករ បានបលចបចញរូបរាងជ្ញផលូវការបហ្យី។ 
ពិធីរបកាសសមាសភាពគណៈកមមការថមីបនោះ រតូវបានបរៀបចាំប ងីបៅរដឌបាលបេតថរពោះវហិារ បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 
អ ុ៊ុំ ម៉ា រ៉ា  អភបិាលដនគណៈអភិបាលបេតថរពោះវហិារ នារពកឹដថងទ០ី៣ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ សមាសភាពដនគណៈកមម 
ការចរមុោះបនោះ មាន ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករង ទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាព 
វបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញរបលន អមបដ្ឋយអនុរបលន៥រូប ថដលមានអភិបាលរងបេតថរពោះវហិារ 
បមបញ្ញជ ការកងរាជអាវុធហ្តទបេតថរពោះវហិារ សបងការនគរបាលបេតថរពោះវហិារ របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈដីនអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរា អភិបាលរសុកគូថលន រមួនឹងសមាជកិទាំងអស់ជ្ញង១០របូបទៀត។ 
 
តាមបសចកថីបលេ០៤សសរ របស់ទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី ថដលសថពីកីារបបងាីតគណៈកមមការបនោះ បានកាំណត់ឲ្យគណៈកមម 
ការចរមុោះបនោះ បរៀបចាំថផនការអភិរកស បងាា រការពារ និងរគប់រគងដរពបឈបីៅតាំបន់បកាោះបករ លនានិរនថរភាពដរពបឈ ី ការ 
បស្តងាា បបទបលមីសដរពបឈ ី ជ្ញពិបសសគណៈកមមការបនោះក៏មានសិទនចិាត់ថចងផលូវចាប់បៅតុោការ ទាំងកបុងករណីបទបលមសី 
ជ្ញក់ថសថង និងមនិជ្ញក់ថសថង។ល។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថា បបីបទោះបីជ្ញមយួរយៈចុងបរកាយបនោះ រកុមភាប ក់ងារដរពបឈដីនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាប់បាន នងិទប់សាា ត់ជ្ញបនថ 
បនាធ ប់ក៏បដ្ឋយកថី ក៏មានឈមួញទុចចរតិ នងិជនេិលេូចមួយចាំនួន ថដលេលោះមានទាំងអាវុធជ្ញប់ដដបទៀតផង បានចូលមកកាប់ 
បឈរីបណិត និងេលោះបទៀតបានចូលមកកាប់ទស្តនាធ នដីកាន់កាប់បធវីកមមសិទនកិបុងតាំបន់ការពារដនរបាសាទបកាោះបករ។  បដីមផឲី្យ 
ការទប់សាា ត់បទបលមីសបនោះកាន់ថតមានរបសទិនភាពេពស់បនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសហ្ការជ្ញមួយ រដឌបាលបេតថរពោះវហិារ 
បដីមផបីសបីបបងាតីគណៈកមមការចរមុោះមយួ ថដលមានទាំងកងកមាល ាំងរបដ្ឋប់អាវុធចូលរមួជ្ញមួយផង៕ 
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បុគគលកិសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុទីទលួវគគបណថុ ោះបណាថ ល 
អាំពីការអភិរកសបងាា ររកណាត់ពីអបកជាំនាញឥណាឍ  
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បុគគលិកដនសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុីចាំនួន១០របូ និងបុគគលិកដននាយកដ្ឋឌ នវបផធម៌២រូបដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បានទទលួវគគបណថុ ោះបណាថ លបថនទមអាំពកីារងារអភិរកសបងាា ររកណាត់ រយៈបពលមយួសបាថ ហ៍្ ពីដថងទ២ី៨ ថេមករា ដល់ដថង 
ទី៣ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦។ រគូឧបទធស គបឺោកបណឍិ ត ACHAL PANDYA សាស្តសាថ ចារយ និងជ្ញរបលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកស 
ដនមជឈមណឍ លសិលផៈ INDIRA GANDHI។ 
 
កញ្ញដ  បមឿន សូលដី្ឋ បុគគលកិថផបកអភិរកសសាច់រកណាត់ដនសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុី បានសថមថងនូវបសចកថីរកី 
រាយថដលទទួលបានការបណថុ ោះបណាថ លបនោះ។ កញ្ញដ បញ្ញជ ក់ថា បមបរៀនបនោះថមីរសឡាងសរមាប់េលួន បរពាោះកនលងមកបទោះជ្ញ 
លល ប់បធវីការងារបនោះ ថតកញ្ញដ មនិលល ប់បានបចោះដឹងរទសឹថី ដនការងារបនោះបរចីនបទ។ តាមរយៈបមបរៀនបនោះ បគអាចរការកណាត់ 
បានដល់បៅរាប់រយឆ្ប ាំ បដ្ឋយមិនឲ្យពុកផុយបាន។   
   
កញ្ញដ  ឯម រសបីៅ នាយកិារងដនសារមនធីរបនោះបរៀបរាប់ថាបមបរៀនដនវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ គឺបផ្អថ តបៅបលកីារថថរកាទុកដ្ឋក់ 
វាយនភណឍ ឲ្យមានភាពយូរអថងវង បដ្ឋយរកាបានទាំងសាច់រកណាត់ ពណ៌ និងរចនាប័ទមរបស់សាំពត់។ បដមីផរីកាវាយន- 
ភណឍ ឲ្យបានយូរ នងិរតឹមរតូវបនាោះ បគរតូវគតិទាំងពនលឺ សាំបណីម នងិសតវលាិត។ កញ្ញដ បថនទមថា ការអភិរកសរកណាត់លាំបាក 
ជ្ញងការងារអភិរកសបផសងៗ បរពាោះបៅថ បពកនឹងសងួតសាកពណ៌ រតជ្ញក់បពកនឹងបបងាីតជ្ញអាចម៍ដច ឬបបីមនិរបយត័បបទក៏នឹង 
រតូវបាំផលិចបាំផ្អល ញបដ្ឋយសតវលាតិ។ សូមផកីារជូតសមាា តធូលក៏ីរតូវគិតគូរយកចតិថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំផងថដរ។  
 
បោកបណឍិ ត ACHAL PANDYA អោះអាងថា ការងារអភិរកសសាំខាន់ណាស់ ជ្ញពិបសសកបុងសារមនធីរវាយនភណឍ បនោះថតមថង។ 
“សិកាខ កាមថដលបានបរៀនវគគបនោះពិតជ្ញអសាច រយ កាលពីដាំបូងបគហាក់មិនសូវយល់អវីបទ ប៉ាុថនថបរកាយពីបយងីជួបគប មួយ 
សបាថ ហ៍្កនលងមក ពួកបគទទលួបានោ៉ា ងឆ្ប់ ពកួបគបចោះដឹងបរចីន េញុ ាំបជឿជ្ញក់ចឹង”។ បោកបណឍិ តបថនទមថា “បមបរៀនបនោះ 
េញុ ាំបបរងៀនពួកបគថតវធិថីថរកាទុកដ្ឋក់សាច់រកណាត់ឲ្យបានយូរអថងវងប៉ាុបណាត ោះ ចាំបពាោះបមបរៀនអាំពីការជួសជុលសាច់រកណាត់ 
ថដលេូច មិនអាចបលីកមកបបរងៀនបពលបនោះបានបទ។ បយងីអាចនឹងមានកមមវធិីថបបបនោះបៅបពលបរកាយៗបទៀត”។ 
 
សារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុីជ្ញជាំនួយរបស់របបទសឥណាឍ  ថដលមានទីតាាំងបៅផលូវ៦០ថម៉ារត ភូមិបងឹដូនបា៉ា  សងាា ត់ 
សលរកាម រកុង-បេតថបសៀមរាប។ វាជ្ញសារមនធីរថដលដ្ឋក់បងាហ ញនូវវាយនភណឍ របដពណីរបស់របបទសថដលជ្ញប់នងឹដងទបនល 
បមគងគទាំងរបាាំមានរបបទសកមពុជ្ញ ឡាវ បវៀតណាម ដថ ភូមា ជ្ញមួយនងឹរបបទសឥណាឍ ។ សារៈសាំខាន់ដនសារមនធីរបនោះ 
បធវីឱ្យអបកចូលទសសនាបានយល់ដឹងអាំពីទាំនាក់ទាំនងដនវបផធម៌បណាថ របបទស ថដលបៅតាមដងទបនលទាំងពីរគឺ ទនលគងាគ ដន 
របបទសឥណាឍ  នងិរបបទសថដលបៅតាមដងទបនលបមគងគ៕ 
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ភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯកចាប់បផថមីអនុវតថថផនការកសកិមមគាំរថូបបធមមជ្ញតិ 
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បនាធ ប់ពីមានការសម័រគចិតថបៅរស់បៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកបដមីផកីសាងជីវភាពរគសួារថមី របជ្ញជនទាំងអស់រតូវទទលួបាន 
ការយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាក់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងថផបកសុេុមាលភាព សាសនា សនថិសុេ មុេរបរ ជាំនាញ 
វជិ្ញជ ជីវៈ មានរបាក់ចាំណូលបដមីផបីលីកសធួយជីវភាពរស់បៅរបស់របជ្ញជនបានលារបបសីរ ជ្ញពិបសសនឹងបរៀបចាំទីបនោះឱ្យកាល យ 
ជ្ញកថនលងផគត់ផគង់កសកិមមធមមជ្ញតិ និងរមណីយដ្ឋឌ នបទសចរណ៍ធមមជ្ញត។ិ 
 
បចចុបផនបវស័ិយកសិកមមថបបធមមជ្ញតិបានបបាោះជាំហានបៅមុេមុនបគ។ សកាថ នុពលដីទីបនោះអាចបធវីកសិកមមបានលា បហ្យីរកុម 
អបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា អបកជាំនាញឯកជន រមួនងឹរបជ្ញជនគាំរូ កាំពុងសហ្ការគប អនុវតថថផនការកសកិមម ធមមជ្ញត ិ
បលីដីគាំរូផង និងដី ូតិ៍របស់របជ្ញជនផង។ ជ្ញក់ថសថងដគីាំរូទាំហ្ាំ១បៅ៣ហ្កិតាកាំពុងដ្ឋាំបពព  និងរបជ្ញជនគាំរូ១០រគសួារក៏ 
បានសម័រគចិតថសាកលផងដ្ឋាំដសព រតកួន េធឹមសលឹកបលដីីកសិកមមរបស់ពកួគត់ផងថដរ តាមការថណនាាំរបស់អបកជាំនាញបដីមផ ី
ជ្ញការបងាហ ញដល់របជ្ញជនបផសងបទៀតថដលបៅសាធ ក់បសធីរចតិថកបុងការចាប់យកកសិកមមជ្ញមុេរបរ។ 
 
បចចុបផនបអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងសហ្ការជ្ញមួយរកុមហ្ ុន រពហ្ម ប ុនដថ អាហ្រណ័ នហី្រណ័ ថដលមានបទពិបសាធន៍បល ី
ថផបកកសកិមមជ្ញបរចនីឆ្ប ាំ កបុងការដ្ឋាំបពព សាកលផងបលីដផធដទីាំហ្ាំ១បៅ៣ហ្កិតាជ្ញជាំហានដាំបូង បហ្យីរកុមហ្ ុនជ្ញអបកផថល់ 
រគប់ពូជ បបចចកបទសដ្ឋាំដុោះ ការថថទាំ ជួយបបរងៀនទាំងរទឹសថីនិងការអនុវតថជ្ញក់ថសថងដល់របជ្ញជនគាំរូផងថដរ។ បលសីព ី
បនាោះ រកុមហ្ ុនក៏លនារបមូលទិញទិនបផលទាំងអស់តាមតដមលទីផារបទៀតផង។ ជ្ញមួយគប បនាោះក៏មាន បោក តាន់ ហ្ ុយល ី
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អបកជាំនាញកសកិមមដនគបរមាងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកកាំពុងដកឹនាាំរបជ្ញជនគាំរូ១០រគសួារអនុវតថថផនការកសិកមមតាមថបបទ
មាល ប់បុរាណនិងតាមបបចចកបទសថមីបលទីីតាាំងគាំរូ បដីមផពីិបសាធន៍នងិបងាហ ញដល់របជ្ញជនថា ការអនុវតថកសកិមមទាំងពីរថបប 
បនោះនឹងបធវីឱ្យរបជ្ញជនដងឹថាមួយណាជ្ញជបរមីសលារបបសីរសរមាប់គត់។  
 
បថនទមពីបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏មានមស្តនថីជាំនាញផលិតជីកាំប៉ាុស និងជអុីីអឹម បោក ឈវី ណាាំ អនុរបលននាយកដ្ឋឌ ន 
អភិវឌណន៍កសិមម ថដលមានបទពិបសាធន៍យូរឆ្ប ាំ បានថណនាាំពីរបបៀបបរបីរបាស់ជីដល់របជ្ញជន រពមទាំងបបរងៀនរបជ្ញជន 
ឱ្យបចោះបធវជីីកាំប៉ាុស និងជីអុីអមឹ បដីមផផីគត់ផគង់ដល់ដីកសិកមមរបស់េលួនផងថដរ។ សរមាប់ទិសបៅអនាគតរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី របលនគបរមាងភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកបានបញ្ញជ ក់ថា នងឹអភិវឌណន៍វស័ិយកសិកមមបៅទីបនោះ 
ឱ្យកាល យជ្ញទផីារធាំមួយកបុងការផគត់ផគង់បថនលធមមជ្ញតិកបុងតាំបន់ រពមទាំងជ្ញកថនលងផថល់នូវបទពិបសាធន៍បលីវស័ិយកសិកមម 
ចាំបពាោះរបជ្ញជនទាំងកបុង និងបរៅសហ្គមន៍ បលីសពីបនោះក៏ជ្ញការបលីកទឹកចតិថឱ្យរបជ្ញជនឱ្យចូលរមួពរងកីកសិកមមធមមជ្ញត ិ
បដីមផបីលីកសធួយជីវរស់បៅ និងសុេភាពរបស់េលួនឱ្យបានលារបបសីរ រពមទាំងទក់ទញបភញៀវបទសចរឱ្យចូលមកទសសនាទ ី
បនោះបានបរចនីកុោះករ៕ 
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សារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុ ីចាប់បបីកលក់សាំបុរតឲ្យបភញៀវចូលទសសនាបហ្យី 
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

សារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុ ីជ្ញសមិទនផលដនកចិចសហ្របតិបតថការរវាងរដ្ឋឌ ភិបាលឥណាឍ  ជ្ញមួយបណាថ របបទសតាំបន់ 
ទបនលបមគងគ រមួមានរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ បវៀតណាម ដថ មីោ៉ា ន់មា៉ា  នងិឡាវ។ សារមនធីរមានទីតាាំងបៅផលូវ៦០ថម៉ារត 
ភូមិបឹងដូនបា៉ា  សងាា ត់សលរកាម រកុង-បេតថបសៀមរាប បានចាប់បផថីមបបកីឲ្យដាំបណីរការលក់សាំបុរតចូលទសសនាដល់បភញៀវជ្ញតិ 
និងអនថរជ្ញតិចាប់ពីបដីមថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦តបៅ។ 
 
តដមលសាំបុរតទសសនាសរមាប់បភញៀវជ្ញតិមាប ក់គឺ១០០០បរៀល ចាំថណកសាំបុរតទសសនាសរមាប់បភញៀវអនថរជ្ញតិមាប ក់តដមល៣ដុោល រ 
និងបលីកថលងចាំបពាោះកុមារអាយុបរកាម១២ឆ្ប ាំ។ ចាំថណកបពលបវោសរមាប់ចូលទសសនាវញិ គឺបរៀងរាល់ដថងចាប់ពបីមា៉ា ង 
៨:៣០នាទីរពឹកដល់ បមា៉ា ង៤:០០នាទីោង ច បលីកថលងដថងអងាគ រ និងដថងបុណយជ្ញតិសាំខាន់ៗ។ 
 
សារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុីមានបនធប់ពិព័រណ៍៤ធាំៗសរមាប់តាាំងបងាហ ញជូនទសសនាគឺ បនធប់ពិព័រណ៍ព័ត៌មាន ថដល 
មានបរៀបរាប់អាំពីរបវតថិដនទបនលបមគងគ ទបនលគងាគ  ទាំនាក់ទាំនងវបផធម៌ អារយធម៌ នងិពាណិជជកមមថផបកវាយនភណឍ ដនទបនល 
ទាំងពីរ ។ល។ 
 
បនធប់ពព័ិរណ៍ទី២គឺពិព័រណ៍វតទុលតុបដីមនិងដាំបណីរ ការផលិត ថដលបងាហ ញអាំពីវតទុលតុបដីមសាំខាន់ៗ ឧបករណ៍បផសងៗ 
សរមាប់ផលិតជ្ញវាយនភណឍ ដូចជ្ញ កបាស គ បរាមសតវសមផុកដងាូវនាង រុកខជ្ញតផិសាំបបងាីតពណ៌សរមាប់រជលក់ កីតមាញ 
បផសងៗ ក៏ដូចជ្ញតាាំងបងាហ ញផងថដរអាំពីដាំបណីរការដនការផលិតអបមាោះពីកបាស ការរជលក់ពណ៌ ការតាញជ្ញបដមី។  
 
កបុងបនធប់ពិព័រណ៍ទី៣ គបឺនធប់ពិព័រណ៍វាយនភណឍ បុរាណ បនធប់ពិព័រណ៍បនោះដ្ឋក់តាាំងបងាហ ញអាំពសីបមលៀកបាំពាក់ថបប 
របដពណីដនរបបទសនីមួយៗ រមួមានសបមលៀកបាំពាក់បរបីរបាស់របចាាំដថង សបមលៀកបាំពាក់សរមាប់ពិធបុីណយរបដពណីជ្ញត ិ និង 
វាយនភណឍ សរមាប់បរបីរបាស់កបុងពិធសីាសនាជ្ញបដីម។ 
 
 
បនធប់ពព័ិរណ៍ទី៤ គឺជ្ញបនធប់ពិព័រណ៍វាយនភណឍ សហ្សម័យ។ បនធប់ពិព័រណ៍បនោះដ្ឋក់តាាំងសបមលៀកបាំពាក់ មានលកខណៈ 
តុបថតង ថបបទន់សម័យ បដ្ឋយបរបីរបាស់ថកដចបរបបភទវាយនភណឍ ផលតិតាមថបបរបដពណី។ 
 
កញ្ញដ  ឯម រសបីៅ នាយកិារងដនសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុីបានបលីកប ងីថា សារមនធីរបនោះបានចាប់បផថីមដាំបណី  
ការសាងសង់បលីដផធដីទាំហ្ាំ១ហ្កិតា កាលពីថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១០ បហ្យីការងារសាងសង់អាគរ បានបញ្ច ប់បៅថេធបូ 
២០១១ នងិសបមាព ធបបីកជូនបភញៀវទសសនាជ្ញផលូវការ បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន
ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងបោក Anil Wadhwa 
រដឌមស្តនថីការបរបទសរបស់របបទសឥណាឍ បៅដថងទ០ី៧ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៤។ 
 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 57   

កញ្ញដ បនថថា សារមនធីរដ្ឋក់បងាហ ញនូវវាយនភណឍ របដពណី វតទុលតុបដីម ឧបករណ៍សរមាប់ដាំបណីការផលិតវាយនភណឍ  
របស់បណាថ របបទសជ្ញប់នងឹដងទបនលបមគងគទាំងរបាាំរមួមានរបបទសកមពុជ្ញ ឡាវ បវៀតណាម ដថ មីោ៉ា ន់មា៉ា  ជ្ញមយួនឹង 
របបទសឥណាឍ ថដលមានទបនលគងាគ ។ សារៈសាំខាន់ដនសារមនធីរបនោះបធវីឱ្យអបកចូលទសសនាបានយល់ដឹងអាំពីទាំនាក់ទាំនងរបដពណី 
ទាំបនៀមទមាល ប់វបផធម៌ អារយធម៌ បណាថ របបទសថដលបៅតាមដងទបនលទាំងពីរគឺ ទបនលបមគងគ និងទបនលគងាគ តាមរយៈវស័ិយវាយ 
នភណឍ ។ 
 
កញ្ញដ រសីបៅក៏បានអាំពាវនាវសាលរណជន យុវជនថេមរសូមអបញ្ជ ីញមកទសសនាសារមនធីរបនោះ បដមីផយីល់ដឹងបថនទមអាំព ី
ទាំនាក់    វបផធម៌រវាងទបនលបមគងគ និងទបនលគងាគ  រពមទាំងបបងាីនចាំបណោះដឹងនានា រមួចាំថណកថថរកាវបផធម៌ អារយធម៌របស់ 
ជ្ញតិ៕ 
 

      

អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជបួពិភាកាអាំពីការអភិវឌណសហ្គមន៍ជ្ញមយួរកមុជាំនាញញូវបហ្សថ ន 
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

រពឹកដថងទ៤ី ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានអនុញ្ញដ តឲ្យរកមុជាំនាញ 
៤រូប ដកឹនាាំបដ្ឋយបោក Tubbs Michle អបកជាំនាញការដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបស់របបទសញូវបហ្សថ ន ចូលជបួពិភាកា
អាំពីការអភិវឌណសហ្គមន៍។ វតថមានដនអបកជាំនាញទាំង៤រូបបៅបពលបនោះ គឺបធវីប ងីកបុងរកបេណឍ គបរមាងអភិវឌណន៍បសដឌកិចច 
សហ្គមន៍ នងិបបតិកភណឍ អងគរ បៅកាត់ថា ACHA ថដលជ្ញគបរមាងសហ្ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា-ញូវបហ្សថ ន។ 
 
របលនបទដនជាំនបួពិភាកាបនោះ គឺបផ្អថ តបៅបលី ទ១ី ការងារអនុវតថគបរមាង និងបនថការបរៀបចាំថផនការអភិឌណន៍បសដឌកិចច 
សហ្គមន៍របស់ពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរ។ ទ២ី និោយអាំពីការបរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការពរងឹងសមតទភាពដល់មស្តនថ ី
អនុវតថគបរមាងផ្អធ ល់ និងមស្តនថបុីគគលិកពាក់ព័ននមួយចាំនួនបទៀតរបស់អជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
កបុងជាំនបួបនោះ ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ បរៀបរាប់ថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពិតជ្ញរកីរាយ នងិគាំរទោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះគបរមាងរបស់ 
របបទសញូវបហ្សថ ន ថដលជ្ញដដគូអភិវឌណសហ្គមន៍ដ៏លារបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា គបរមាង ACHA 
បនោះបានដាំបណីរការបដ្ឋយភាពបជ្ញគជ័យជ្ញបនថបនាធ ប់ កបុងបបសកកមមបលីកតបមាីងជីវភាពពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរ ក៏ដូចជ្ញការ 
អប់រ ាំបបតិកភណឍ អងគរផងថដរ។ តាមរយៈគបរមាងបនោះ របជ្ញពលរដឌមានការយល់ដងឹនិងបានចូលរមួោ៉ា ងបរចីនកបុងការ 
អភិរកសបបតកិភណឍ ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
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ជ្ញមួយគប បនោះថដរ ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានបរៀបរាប់អាំពបីបសកកមមរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កបុងការងារអភិរកសភាជ ប់គប នឹង 
ការអភិវឌណសហ្គមន៍ ជ្ញពបិសស គឺការបបងាីតភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បដីមផទីប់សាា ត់ការបកីនប ងីនូវចាំននួេបងផធោះកបុង 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
ឯកឧតថមក៏បានសុាំឲ្យឲ្យរបបទសញូវបហ្សថ នពចិារណា បលីការជួយគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក កបុងថផបកណា 
មួយថដលអាចបៅរចួ។ ជ្ញការបឆលីយតប បដីមផងីាយរសលួកបុងការសបរមចចិតថចូលរមួអភវិឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បោក 
Tubbs Michle នឹងអបញ្ជ ីញបៅទសសនកិចចបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបៅដថងចុងសបាថ ហ៍្ខាងមុេបនោះកបុងបគលបាំណងពនិិតយ 
និងវាយតដមលសាទ នភាពអភិវឌណន៍ជ្ញក់ថសថងបៅទីបនាោះជ្ញមុន។ បោក Tubbs Michle ក៏បានបញ្ញជ ក់ផងថដរថា រកមុរបស់ 
បោកមកកមពុជ្ញបពលបនោះ គឺបដីមផសីហ្ការជ្ញមួយមស្តនថីអនុវតថគបរមាង សិកានងិថកលមាចាំណុចេវោះខាតបផសងៗ។ រកមុរបស់ 
បោកនឹងបរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លមស្តនថីបុគគលិក ពាក់ព័នននឹងជាំនាញអភិវឌណន៍បសដឌកិចចសហ្គមន៍នាបពលប៉ាុនាម នដថងខាង 
មុេបនោះ។ កបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ រកមុរបស់បោកក៏នឹងសកិាថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍របស់េលួនបៅវញិបៅមកជ្ញមួយ 
អបកជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផងថដរ៕ 
 

      

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាហាមឃាត់ការចាក់សាំរាមអាណាធិបបតយយបលដីីបុរវីបផធម៌និងបទសចរណ៍អងគរ 
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

កបុងមួយដថងៗ កបុងបេតថបសៀមរាបមានកាកសាំណល់សាំរាមជ្ញង៣០បតាន ថដលរបមូលពីទផីារ សណាឌ គរ បភាជនីយដ្ឋឌ ន 
រកុមហ្ ុន កថនលងអាជីវកមម ផធោះរបជ្ញជន។ល។ របសនិបបីមិនបានទុកដ្ឋក់សាំរាមឱ្យបានលារតឹមរតូវបទ បនាោះវានងឹកាល យ
ជ្ញកងវល់ដ៏ធាំមួយសរមាប់បេតថបសៀមរាបថដលជ្ញតាំបន់បទសចរណ៍ដ៏លផលីាញ និងមានរបជ្ញរបិយភាពបាំផុតបលពីិភពបោក។ 
ដូបចបោះបហ្យីបទីបបរចីនឆ្ប ាំមកបនោះបរៅពកីិចចការអភិរកស ជសួជុស ថថរការបាសាទ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានសហ្ការ 
ជ្ញមួយរកុមហ្ ុនឯកជន បដីមផរីមួចាំថណកសមាា តបរសិាទ នឱ្យសាា តកបុងតាំបន់ថដលេលួនរគប់រគងផងថដរ។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថតងថតបធវជី្ញគាំរូផង ការពារផង នងិបបរងៀនរបជ្ញជនឱ្យយល់ដឹងពីផលប៉ាោះពាល់ដនសាំរាមផង បហ្យីកិចច 
េិតេាំរបងឹថរបងកនលងមកបនោះបានបធវីឱ្យរមណីយដ្ឋឌ នអងគរថរបមុេមាត់គួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ ប៉ាុថនថក៏មានរបជ្ញជនមួយចាំននួ
មិនបានចូលរមួសហ្ការទុកដ្ឋក់សាំរាមឱ្យបានរតមឹរតូវ បហ្យីបានបចាលសាំរាមបផថសផ្អថ ស។ 
 
ជ្ញក់ថសថងបៅរពឹករពលឹមដថងទ០ី៥ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារនាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់ និងសហ្របតិបតថកិារដន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានហាមឃាត់បុរសមាប ក់ប ម្ ោះ បមា៉ា  ឈុនណា អាយុ៤៨ឆ្ប ាំ រស់បៅភូមិធលកអណថូ ង សងាា ត់សលរកាម 
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រកុងបសៀមរាប (ភូមិបបងគីតថម)ី ថដលយកសាំរាមបៅបចាលបៅបលីដីបុរវីបផធម៌នងិបទសចរណ៍អងគរ រពមទាំងបានថណនាាំ 
អប់រ ាំឱ្យឈប់ចាក់សាំរាមបៅទីបនោះបទៀត។  
 
បោក គង់ មរកត របលនសថទីីនាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់នងិសហ្របតិបតថកិារបានរបាប់ថា បចោះថតបឃញីគាំនរសាំរាមបលីដង 
ផលូវ និងកថនលងបផសងបទៀតដនបុរវីបផធម៌និងបទសចរណ៍អងគរបកីនប ងីរាល់ដថង បទបីរកុមការងារបានដ្ឋក់កមាល ាំងឱ្យតាមដ្ឋនជ្ញ 
របចាាំទាំងដថងផង យប់ផងថតមិនរបទោះ បទីបបៅរពឹកបនោះបានតាមទន់។ ករណីចាក់សាំរាមបនោះមិនថមនមានថតបុរសមាប ក់ 
បនោះបទ អបកភូមមិួយចាំនួនបទៀតថដលបៅជិតមថុ ាំបនោះក៏យកមកបចាលថដរ បលីទីតាាំងបរចីនកថនលងបផសងបទៀត។ ពួកគត់ជនួយក 
មកបចាលបពលយប់ ជួនបពលរពលឹម បហ្យីពីរឬបីដថងគត់យកមកបចាលមថង។ 
 
បោកបនថបទៀតថា បរកាយពចីាប់បានភសថុតាងបហ្យី រកមុការងារក៏បានថណនាាំ អប់រ ាំ និងឱ្យបុរសបនាោះបធវកីិចចសនាឈប់ 
ចាក់សាំរាមបចាលបផថសផ្អថ សបលីដីបុរវីបផធម៌នងិបទសចរណ៍អងគរបទៀត បហ្យីឱ្យសមាា តសាំរាមបៅកថនលងថដលគត់បចាលឱ្យ 
សាា តប ងីវញិ៕ 
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ថវតីផតិបភញៀវបទសចរកបុងបេតថបសៀមរាបទាំងមូលលល ក់ចុោះ ថតបភញៀវចូលទសសនារមណីយដ្ឋឌ នអងគរបៅថតបកីនប ងី 
ផាយបៅដថងទី ០  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
របាយការណ៍របស់មនធីរបទសចរណ៍បេតថបសៀមរាបបញ្ញជ ក់ថា ចាំនួនបភញៀវបទសចរកបុងបេតថបសៀមរាបកបុងឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅ 
បនោះមានចាំនួន ៥.០១១.៣១៦នាក់ ថយចុោះ០,២៥% បបីបធៀបនឹងឆ្ប ាំ២០១៤ ថដលកបុងបនាោះបភញៀវបរបទសមាន 
២.១២៤.៨៦៣នាក់ ថយចុោះ៩,៦១% បភញៀវជ្ញតិមានចាំនួន ២.៨៨៦.៤៥៣នាក់ បកីនប ងី៨% បបីបធៀបឆ្ប ាំ២០១៤។ 
 
បដ្ឋយថ ក របាយការណ៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកនលងមកបងាហ ញថា ចាំនួនបភញៀវបរបទសថដលទិញបណតចូលទសសនា 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ មានចាំនួន ២.១០០.០១៨នាក់ បកីនប ងីចាំនួន១,៩៦% បដ្ឋយបធៀបនឹងឆ្ប ាំ២០១៤ 
ថដលមានចាំនួនសរុបរតមឹថត២.០៥៩.៧០២នាក់។ 
 
បហ្តុអវីបភញៀវទិញបណតចូលទសសនាអងគរមានការបកីនប ងីេណៈបភញៀវចូលទសសនាបេតថបសៀមរាបទាំងមូលមានការលល ក់ចុោះ? 
បឆលីយតបនងឹបញ្ញហ បនោះ បោករស ី អ ុ៊ុំ មា៉ា រា៉ា ឌ ី អនុរបលនទទួលបនធុករមួនាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍អងគរបលីកប ងី 
ថាកាំបណីនបភញៀវបទសចរចូលទសសនាអងគរមានការបកីនប ងី គឺបដ្ឋយសារកតិថិសពធរបស់អងគររតូវបានផសពវផាយកាន់ថតខាល ាំង 
ប ងី។ កិតថសិពធបនោះ គតឺាមរយៈចាំណាត់ថាប ក់បលេ១ជ្ញបនថបនាធ ប់របស់អងគរ ថដលឈបោះរមណីយដ្ឋឌ នលផីៗ បលីពិភពបោក។ 
មិនរតឹមថតកិតថសិពធបនោះបទ ថតការបធវីឲ្យបភញៀវមានទាំនុកចិតថបលីដាំបណីរកមានថរបស់េលួន ការបរៀបចាំបសវាកមមបទសចរណ៍បាន 
រតឹមរតូវ នងិទាំនាក់ទាំនងលាជ្ញមួយរកុមហ្ ុនឯកជនក៏ជ្ញមូលបហ្តុ ថដលបធវឲី្យចាំនួនបភញៀវចូលទសសនាអងគរបៅបនថមានការ 
បកីនប ងីថដរ។ 
 
បោករសីបថនទមថា ការងារអភិរកស និងជសួជុលរបាសាទប ងីវញិ ការបរៀបចាំនិងអនុវតថថផនការរគប់រគងបទសចរណ៍ 
ដូចជ្ញការបរៀបចាំវង់ទសសនា ការបរៀបចាំបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័នន និងសនថសុិេបភញៀវជ្ញបដីម ថដលបានផថល់តដមលដល់រមណីយដ្ឋឌ ន
បបតិកភណឍ ពិភពបោកអងគរ ក៏ជ្ញជ្ញមូលបហ្តុសាំខាន់ថដលបធវីឲ្យបភញៀវបទចរទទួលបានបទពិបសាធន៍លាៗ  ពីការទសសនា 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ជ្ញរមួមកបោករសីបញ្ញជ ក់ថា បភញៀវបទសចរបៅថតជ្ញចាត់ទុកថា អងគរគឺជ្ញបបោះដូងដនវបផធម៌របស់ថេមរ។ បភញៀវបទសចរភាគ 
បរចីនថដលមកបសៀមរាបថតងថតចូលមកទសសនាអងគរ ។ ដូបចបោះ ចាំននួបភញៀវថដលទិញបណតចូលទសសនាអងគរបៅថតបកីនប ងី 
ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ បហ្យីបនោះថសថងបចញពីរបសិទនភាពដនការរគប់រគងតាំបន់អងគររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកកញ្ច ប់រទរទង់សុេមាលភាពមាថ យនិងទរកដល់របជ្ញពលរដឌ៣២ រគសួារ 
ថដលបទីបថតឆលងទបនលបៅឃុាំដូនថកវ 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
រកុមបលខាធិការដ្ឋឌ នសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបាននាាំយកឃតីចាំនួន ៣២ បៅថចកជូនរបជ្ញពលរដឌ ៣២ រគួសារ 
ថដលសទតិបៅកបុងឃុាំដូនថកវ រសុកពួក បេតថបសៀមរាប កាលពីដថងទ១ី០ថេកុមភៈឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
កញ្ច ប់រទរទង់សុេមាលភាពចាំនួន៣២កញ្ច ប់ គជឺ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ជ្ញឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថទីទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី នងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ បហ្យី 
កបុងបនាោះក៏មានការចូលរមួពីរកុមហ្ ុន ហូ្ថថល ឡាញ សូលូសិន េូ អលិធឌីី (Hotel line solution co.ltd) មានដូចជ្ញ 
បខាអាវទរក, សាប ូដុសេលួន, ថាប ាំដុសបធមញ, ថវនតា, ករមាលសរមាប់ទរកបគង សរមាប់ថចកជូនដល់ពួកគត់ផងថដរ។ 
 
អបករស ី បឈឿត ព ី ថដលសទតិបៅកបុងភូមិតាបសបហ៍្ បានបលីកប ងីថា គត់សបាយរកីរាយណាស់ បរពាោះបនោះជ្ញកូនបលីក 
ដាំបូងរបស់គត់ មានវាសនាបានទទលួការឧបតទមភពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ថដលបានថចកជូន 
តាមរយៈអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ អបករសី សូមថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងអស់ពីចតិថចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសសគ ឺ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន នងិបោកជាំទវ ថដលបានយកចតិថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះស្តសថីថដលបទបីថតឆលងទបនល 
កបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរឱ្យជួបរបទោះថតបសចកថសុីេ បសចកថចីបរមីនជ្ញបរៀងរហូ្ត។ 
 
បោករជនុ សុផល ជ្ញឧបការ ី និងជ្ញរបលនរកុមបលខាធកិារដ្ឋឌ នសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានមានរបសាសន៍ថា 
កនលងមកបយងីបានថចកជូនរបជ្ញពលរដឌ    អស់រយៈបពល៥ថេ គឺគតិចាប់ពីថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៥ ដល់ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
បនោះ ជ្ញសរុបកញ្ច ប់រទរទង់សុេមាលភាពមាថ យ និងទរកថដលបានថចកជូន មានចាំនួន៣៥០កញ្ច ប់បហ្យី។ 
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បុណយប ងីមាឃភូមិរកវា៉ា ន់ 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
៣បកីតមាឃធាំ ជ្ញដថងបុណយថដលអបកបសៀមរាបភាគបរចីន ជ្ញពិបសសអបកតាំបន់អងគរនាាំគប របារពនពិធីបុណយប ងីមាឃ ឬប ងី 
អបកតា។ អបកភូមិរកវា៉ា ន់ ថដលមានទតីាាំងសទតិបៅសងាា ត់នគរធាំ រកុងបសៀមរាប និងជ្ញភូមិមួយថដលសទិតបៅកបុងរមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ ក៏បៅថតរការបដពណីបុណយប ងីមាឃបនោះថដរ ថតពិធីបនោះហាក់មានលាំនាាំបផសង បបីបធៀបនឹងភូមិេលោះបទៀតថដលបៅ 
ឆ្ង យពីអងគរ។ 
 
ពិធីប ងីមាឃរបស់អបកភូមិរកវា៉ា ន់ ថដលរបារពនបធវីកាលពីរពឹកដថង៣បកីតថេមាឃ រតូវនងឹដថងទ១ី០ ថេកុមភៈកនលងបៅបនោះ 
ពុាំមានការបញ្ចូ លរូប ឬបមមត់ដូចតាំបន់េលោះបនាោះបទ។ ពិធីបនោះក៏ពុាំបានបធវីបៅមុេេធមអបកតាបនាោះថដរ គឺបគនាាំគប បធវីបៅសាោ 
ឆទន ថដលអបករកវា៉ា ន់ទមាល ប់បៅថា សាោបោក។ តាមការសបងាត ពិធីបនោះហាក់មានទាំបនារបៅខាងរពោះពុទនសាសនា 
បរចីនជ្ញងថសនអបកតា ឬថាវ យអបកតា។ កបុងពិធីបនោះ បគនាាំគប បរៀបចាំមហូបអាហារពីផធោះ ថដលតាមសបងាតបៅគឺបសធីររគប់គប មាន 
នាំបាញ់ថឆវ នងិនាំបញ្ចុ ក បៅជបួជុាំគប បៅសាោបោក បដីមផបីរៀបចាំរបបគនរពោះសងឃ។ 
 
ចាំថណកសាំថណនអបកតាចាស់រសុក ថដលអបករសុកបៅថា អបកតារកវា៉ា ន់ គមឺានរតមឹថតមួយថាសប៉ាុបណាត ោះ គឺរមួមុេមហូប ថដល 
អបកភូមយិកមកោយគប មាប ក់បនថិច បហ្យីយកបៅចាក់ថាវ យអបកតាបៅថកផររបាសាទរកវា៉ា ន់។ មហូបអាហារបរៅពបីនោះ 
បគរបបគនរពោះសងឃបហ្យី ក៏នាាំគប ហូ្បពសិារបៅនឹងកថនលងរបារពនពិធីបនាោះថតមថង។  
 
កបុងអតទបទរបស់ បោកសាស្តសាថ ចារយ អាាំង ជូោន ថដលបានចុោះផាយកបុងបណាថ ញវបផធម៌ថេមរ និោយពី៣បកីតមាឃធាំ 
មានចាំណុចមយួបោកសាស្តសាថ ចារយបានបលកីប ងីថា បៅតាមភូមិរសុកថដលមុេរបរសាំខាន់ជ្ញថរសសុទនសាធ បគសបងាត 
បឃញីថា អបករសុកបធវីពិធីបនោះបៅមុេេធមអបកតារបស់សហ្គមន៍បគថតមថង។ បៅតាំបន់របបៀបបនាោះ បគបរចីនថតគិតថាទល់ថត 
ប ងីមាឃរចួបហ្យីបទីបអាច “ប ីងបរាង”  បពាលគឺបញ្ចូ លរូបបមមត់បៅតាមផធោះនានាបាន។ បុណយពួកបមមត់បនាោះថតងមាន 
បរចីនដថង បរពាោះយប់បនោះបៅផធោះបមមត់បនោះ យប់បនាោះបៅផធោះបមមត់បនាោះ ឯយប់មួយបទៀតបៅផធោះបមមត់មួយបទៀត។ បដ្ឋយសារ 
បគនិយមបធវី ឬយល់ថាបគរតូវបធវីថតកបុងថេមាឃ បគក៏រតូវថតប ងីអបកតា បៅថាប ងីមាឃបនោះ ឲ្យបានបដីមថេ បពាលគ ឺ
៣បកីតថេមាឃបនោះឯង បដីមផទុីកបពលតបៅបទៀត កបុងថេដថដលសរមាប់បមមត់។  
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កបុងអតទបទដថដលបថនទមថា របសិនបបីរសុកបនាោះ ជ្ញរសុកថដលមានលកខណៈជ្ញផារបនថចិ ជួនកាលបគបធវីបៅតាមសាោ 
សាំណាក់របស់ភូមិ បទោះបជី្ញទីបនាោះមានេធមអបកតា ឬឥតេធមបទក៏បដ្ឋយ។ បបីអត់េធមអបកតា បរចីនថតបឃញីថាតួនាទីដនរពោះ 
សងឃថដលបគនិមនថមកមានសារៈសាំខាន់ខាល ាំង។ ដូបចបោះបរសិាទ នភូមសិាស្តសថនងិសងគម ក៏មានឥទនិពលបៅបលីបុណយថដលបគ 
របារពនប ងីបៅដថង៣បកតីថេមាឃបនោះថដរ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ ន័យឬបគលបាំណងដនពិធីអាចេុសដ្ឋច់គប ឆ្ង យពមីួយបៅ 
មួយ ថវីតផតិថតបធវីបៅដថងថតមយួដូចគប ។  
 
បដ្ឋយពិនិតយពិធីជ្ញក់ថសថងបៅភូមិរកវា៉ា ន់ និងេលឹមសារអតទបទរសាវរជ្ញវរបស់បោកសាស្តសាថ ចារយខាងបលីបឃញីថា ពធិីប ងី 
មាឃបៅភូមិរកវា៉ា ន់សទិតបៅកបុងលកខណៈទី២បរចីនជ្ញង គសឺទិតបៅកបុងលាំនាាំដនភូមិរសុកថដលមានលកខណៈជ្ញផារបនថចិ។  
 
 
បោកោយ ជុច យនិ អាយុ៨៦ឆ្ប ាំ ថដលជ្ញចាស់ទុាំកបុងភូមិរកវា៉ា ន់បរៀបរាប់ថា តាាំងពីបោកោយដងឹកថីមក ពិធីប ងីមាឃ 
បៅភូមិបនោះមិនថដលប ងីបមមត់ដូចភូមិបផសងៗបទ គនឺិមនថរពោះសងឃមកឆ្ន់ធមមតា បហ្យីបរៀបចាំមហូបអាហារថាវ យអបកតា 
ចាស់រសុកប៉ាុបណាត ោះ។ បោកោយបញ្ញជ ក់ថា កាលពីមុន អបករសុកនាាំគប របារពនពិធីប ងីមាឃបៅមុេរបាសាទរកវា៉ា ន់ថតមថង 
បដ្ឋយទុករបាសាទរកវា៉ា ន់ដូចេធមអបកតា ឬកថនលងអបកតា។ ថតប៉ាុនាម នឆ្ប ាំមកបនោះ បដ្ឋយអបករសកុបានរមួគប កសាងសាោ 
បោកបៅកបុងភូមិ ក៏ថលងបៅបធវីបុណយមុេរបាសាទរកវា៉ា ន់បទៀត បគនាាំគប បធវីថតបៅកបុងសាោបោក បហ្យីនាាំមហូបអាហារ 
មួយថាសបៅថាវ យអបកតារកវា៉ា ន់ប៉ាុបណាត ោះ៕  
 

     



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 67   

     

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបងាតីសាទ នីយសាកអាគុយបរបីថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយ 
បដីមផជីយួសរមលួជីវភាពរបជ្ញពលរដឌកបុងសហ្គមន៍ 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានបបងាតីនូវសាទ នយីសាកអាគុយចាំននួបីកថនលងកបុងតាំបន់អងគរ ថដលបរបីរបាស់ថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយ 
(បនធោះសូឡា) បរកាមគបរមាងអភិវឌណន៍បសដឌកចិចសហ្គមន៍ និងបបតកិភណឍ អងគរបៅកាត់ថា ACHA ថដលជ្ញជាំនួយឧបតទមភ 
របស់របបទសញូវហ្សុថី ន បដមីផចូីលរមួចាំថណកជួយសរមលួជីវភាពរបស់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងឧទានអងគរ។ 
 

បោក ទសស សុមនាថ របលននាយកដ្ឋឌ នសថីទីដននាយកដ្ឋឌ នបរៀបចាំថដនដីនិង រគប់រគងលាំបៅដ្ឋឌ នកបុងឧទានអងគរ បានឲ្យ 
ដឹងថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបងាីតគបរមាងសាទ នីយបនោះចាប់តាាំងពីឆ្ប ាំ២០១២មកបម៉ាលោះ បដ្ឋយអនុវតថបានចាំនួនបីកថនលង 
បហ្យី ទី១បៅភូមោិងដដឃុាំោងដដ រសុកអងគរធាំ មាន១២ផ្អធ ាំងអាចសាកបាន៣៤អាគុយ ទ២ីបៅភូមទិួលរកឡាញ់ 
ឃុាំខាប រសណាថ យរសុកបនាធ យរសី មាន១៦ផ្អធ ាំងអាចសាកបាន៤០អាគុយ និងទី៣បៅភូមិបលផកី ឃុាំដូនថកវ រសកុពកួ 
បេតថបសៀមរាប មាន១៦ផ្អធ ាំងអាចសាកបាន៤០អាគុយ។ សាទ នីយនមីួយៗមានគណៈកមមការមយួរកុមសរមាប់រគប់រគង 
បហ្យីចាំណាយថវកិាគបរមាងអស់របថហ្លពីរមុនឺដុោល រ បដ្ឋយរបជ្ញពលរដឌផថល់ទីតាាំងសរមាប់សាងសង់។ 
 

បោក បរឿង ចាន់ថុល មស្តនថីទទួលបនធុកសរមបសរមួលសហ្គមន៍សូឡាដនគបរមាង ACHA និោយថា បៅសាទ នយីបនោះ 
សាកអាគុយ យកតដមលបថាកជ្ញងសាកបដ្ឋយបភលីងអគគិសនី បហ្យីមិនបធវឲី្យអាគុយឆ្ប់េូច បរបីបានយូរ ចាំបណញថវកិាបរចីន 
និងមិនប៉ាោះពាល់បរសិាទ នថថមបទៀតផង។ ម៉ាាងវញិបទៀត ថវកិាទាំងអស់ថដលបានពីការសាកអាគុយបនោះ បរបីជ្ញរបបោជន៍ 
សរមាប់សហ្គមន៍ផ្អធ ល់ បដ្ឋយថបងថចកជ្ញបួនថផបកគឺ មាច ស់ទីតាាំងទទលួបាន៥០% គណៈកមមការ២០% សហ្គមន៍ 
១៥% និង១៥%ទុកសរមាប់ជួសជុលថថទាំ។ បោកបញ្ញជ ក់ថា កនលងមកគណៈកមមការក៏បានដករបាក់សហ្គមន៍ទិញ 
អាគុយជូនរបជ្ញពលរដឌចាំនួន១៤រគួសារថដលគម នលទនភាព បដ្ឋយតរមូវឲ្យពួកគត់បង់ថវកិារ ាំបោោះ៧០% ចាំថណកសហ្គមន៍ 
ជួយ៣០%។ 
 

បោករស ី ប ី សុខា មាច ស់ទតីាាំងសាកអាគុយបនធោះសូឡាភូមិោងដដនិោយថាសាទ នីយទទួលសាកអាគុយជ្ញបរៀងរាល់ដថង 
បហ្យីមានករណីពិបសសមួយគឺបៅបដីមថេឬចុងថេសាទ នីយសាកអាគុយជូនរបជ្ញពលរដឌមួយដថងបដ្ឋយមិនយកថវកិា។ 
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបលីកទឹកចតិថ និងគាំរទចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌថដលបរបីបសវាបនោះបដមីផចូីលរមួចាំថណកកាត់បនទយភាពរកីរក 
ក៏ដូចជ្ញជួយការពារបរសិាទ នបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដលជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពភិពបោកមិនអាចកាត់ដថលបាន៕ 
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និសសតិសាោតិចណូ៣០នាក់ចុោះកមមសកិាបឈវងយល់ពីរបព័ននផលូវទឹក 
កបុងបេតថបសៀមរាបពីសាំណាក់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

និសសតិវសិវករឆ្ប ាំទ៥ីដនមហាវទិាល័យបទពបកាសលយជនបទរបស់វទិាសាទ នបបចចកវទិាកមពុជ្ញ (តិចណូ) បានចុោះមកបធវ ី
ទសសនកចិចសកិាបឈវងយល់អាំពីរបព័ននផលូវទឹក ពនីាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា រយៈបពល២ដថង ចាប់ពដីថងទ ី
១១-១២ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
កមមសិកាបនោះបធវីប ងីបដីមផឱី្យនិសសតិទាំងអស់បានបឃញីជ្ញក់ថសថងនូវបបចចកបទសរគប់រគងទឹក បហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននសាំណង់ 
ជលសាស្តសថកបុងបេតថបសៀមរាបទាំងមូល និងពរងីកចាំបណោះដងឹថផបករទសឹឋីថដលបានសកិាកនលងមកឱ្យកាន់ថតរបបសីរប ងី។ 
 
កមមសិកាបនោះបានចុោះបៅតាមទីតាាំងសាំណង់ទវ រទឹក និងអាងសថុកទកឹជ្ញបរចនីដូចជ្ញ រសោះរសង់ រកាាំងរកូច វង់ទសសនាចរ 
បារាយណ៍ខាងបជីង សាំណង់បញ្ចូ លទកឹបារាយណ៍ខាងបជងី សាំណង់ទវ រទឹកតាបសាម សាំណង់សាធ ក់េាច់អងគរវតថ របាសាទ 
រពោះេ័ន របាសាទនាគព័នន បារាយណ៍ខាងលិច សាំណង់បបងហៀរទឹកបារាយណ៍ខាងលិច សាំណង់ទវ រទកឹបចញ សាំណង់ថបង 
ថចកទឹក និងរបព័ននបរសាចរសពបារាយណ៍ខាងលិច បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីរបវតថិ និងមុេងារសាំណង់នីមួយៗ របព័នន 
របឡាយ ការបញ្ចូលទកឹ ការរគប់រគងទឹក ការងារជួសជុល និងសាថ រប ងីវញិនូវរបព័ននផលូវទឹកបុរាណផងថដរ។ 
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បោក ជូ រា៉ា ឌណីា អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក នងិសហ្ការបីបចចកបទសទាំងអស់ ក៏បានសថមថងការសាវ គមន៍ោ៉ា ង 
កក់បៅថ ចាំបពាោះដាំបណីរទសសនកចិចរបស់នសិសតិវទិាសាទ នតចិណូទាំង៣០នាក់ រពមទាំងបធវីការពនយល់និងដឹកនាាំសិកាបឈវង 
យល់ដល់ទីតាាំងផ្អធ ល់ផងថដរ។ 
 
បោក ឌណីា បញ្ញជ ក់ថា ដាំបណីរទសសនកចិចបនោះមិនរតឹមថតផថល់ចាំបណោះជាំនាញវជិ្ញជ ជីវៈដល់នសិសតិទាំងអស់បនាោះបទ ថតវាជ្ញ 
ការថចករ ាំថលកដ៏សាំខាន់មួយសរមាប់កូនថេមររគប់រូបឱ្យបានដឹងពីការបបងាីតទីរកុង ការបរៀបចាំរបព័ននផលូវទឹក និងការរគប់រគង 
ទឹកដ៏លាឥតបខាច ោះរបស់ដូនតា។ កនលងមកនិសសតិភាគបរចនីមិនបានដឹងថាតាំបន់អងគរមានរបព័ននលរាសាស្តសថ នងិរបព័ននរគប់ 
រគងទឹកចាស់ោស់ដល់មលឹងបទ បរកាយពីបានសិកា និងសាថ របានមួយភាគធាំដនរបព័ននទាំងអស់បនាោះ បទបីដឹងថាបនោះមនិ 
ថមនជ្ញបរឿងដចដនយប យី គឺដូនតាថេមរមានការគិតគូរ និងបរៀបចាំថផនការបានចាស់ោស់ណាស់កបុងការបធវីកិចចការទាំងបនោះ។  
សាស្តសាថ ចារយ បហ្ង សុេឆ្យ បបរងៀនថផបករគប់រគងធនលនទឹក ជលសាស្តសថ និងវារអីគគិសនីបានបលកីប ងីថា ចាំបពាោះតនួា 
ទីជ្ញអបកទទួលេុសរតូវរបព័ននរគប់រគងធនលនទឹកបៅកបុង បេតថបសៀមរាប អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាជ្ញសាទ ប័នដ៏លាបាំផុតកបុងការ 
ផថល់ចាំបណោះដឹងពតិបថនទមបលរីទឹសថីថដលបានសកិាបៅសាោ ដល់នសិសតិទាំងអស់កាន់ថតយល់ជ្ញក់ចាស់។ បថនទមពបីនាោះ 
បោកសាស្តសាថ ចារយក៏សូមថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានទទលួសាវ គមន៍ោ៉ា ងកក់បៅថ រគប់ទីកថនលង 
ថដលនសិសតិបៅដល់និងពនយល់ោ៉ា ងបកាោះកាយ បហ្យីសាោនងឹមកបាំបពញទសសនកិចចសកិាជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបៅទីបនោះ 
បទៀត។ 
 
កញ្ញដ  ហុ្ង មុយោង សិកាថផបកអភិវឌណន៍ជនបទបានសថមថងការចាប់អារមមណ៍ផងថដរថា ទសសនកិចចសិកាបនោះបធវីឱ្យកញ្ញដ  
បានយល់ដឹងពកីាបរៀបចាំរបព័ននលរាសាស្តសថរបស់បុពវបុរស ការរគប់រគងទឹក ការបរៀបចាំទីរកងុ និងការរគប់រគងរបស់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសពវដថងទាំងការរគប់រគងទឹករទរទង់លាំនងឹបៅអងគរវតថនិងទកឹបរកាមដ ី របព័ននបរសាចរសព និងការពារ 
ទឹកជាំនន់។ វាមានសារៈសាំខាន់ថដលបានចុោះមកសិកាផ្អធ ល់បៅទីបនោះ បរពាោះបធវីឱ្យដឹងពបីញ្ញហ របឈម ផលលាំបាកដនការ 
បរៀបចាំ ភាពអសាច រយដនគាំនតិបរៀបចាំរបស់បុពវបុរស និងចាំបណោះដឹងបផសងៗបទៀត បថនទមបលីរទឹសថីបៅសាោ។ កញ្ញដ បនថបទៀត 
ថាកញ្ញដ ពិតជ្ញគាំរទចាំបពាោះការបរៀបចាំរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា កបុងការរគប់រគងរបព័ននទឹកបៅកបុងបេតថបសៀមរាប ថដលមាន 
បគលការណ៍ចាស់ោស់ ជ្ញពិបសសអភិវឌណន៍បហ្យី ថថមទាំងបានអភិរកសបលមីរកតដូនតាផងថដរ៕ 
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បភញៀវបទសចរបរបទសចូលមកទសសនាតាំបន់អងគរមានការបកីនប ងី េណៈថដលរកសងួបទសចរណ៍
អោះអាងថាបភញៀវបទសចរថយចុោះបៅបសៀមរាប-អងគរកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

របាយការណ៍លមាតិរបស់មនធីរបទសចរណ៍បេតថបសៀមរាបបានបងាហ ញថា ចាំនួនបភញៀវបទសចរកបុងបេតថបសៀមរាបកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ 
កនលងបៅបនោះមានចាំនួន ៥.០១១.៣១៦នាក់ ថយចុោះ០,២៥% បបីបធៀបនឹងឆ្ប ាំ២០១៤ ថដលកបុងបនាោះបភញៀវបរបទសមាន 
២.១២៤.៨៦៣នាក់ ថយចុោះ៩,៦១% បភញៀវជ្ញតិមានចាំនួន ២.៨៨៦.៤៥៣នាក់ បកីនប ងី៨% បបីបធៀបឆ្ប ាំ២០១៤។ 
 
បោងតាមទនិបន័យចាំនួនបភញៀវបទសចរបរបទសទញិប័ណតចូលទសសនារមណីយដ្ឋឌ នអងគរកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបានឱ្យដឹងថា ចាំននួបភញៀវបរបទសថដលទញិបណតចូលទសសនារមណីយដ្ឋឌ នអងគរកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ មានចាំននួ 
២.១០០.០១៨នាក់ បកីនប ងីរបមាណ២% បដ្ឋយបធៀបនឹងឆ្ប ាំ២០១៤ ថដលមានចាំនួនសរុបរតឹមថត២.០៥៩.៧០២នាក់។ 
 
ចាំនូនបភញៀវបទសចរបៅថតមានកាំបណីនបៅកបុងតាំបន់អងគរ គឺបណាថ លមកពកីិចចេាំរបឹងថរបងរបស់ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ 
អាជ្ញញ ធរពាក់ព័នន នងិវស័ិយឯកជន។  កតាថ បសទរភាពនបោបាយ និងសុេសនថិភាពកបុងរបបទស បរកាមការដកឹនាាំរបស់
សទមតចអគគមហាទសនាបត្៉ីទត្ទោ ហ ុន សសន ថដលបានផថល់ទាំនុកចិតថេពស់ដល់បភញៀវបទសចររគប់រូបកបុងការ
មកទសសនារបបទសកមពុជ្ញ បហ្យីកិតថស័ិពធរបស់អងគរ ថដលរតូវសាលរណមតបិបាោះបឆ្ប តគាំរទឱ្យជ្ញប់បលេមួយផធួនៗគប  
ថាជ្ញបគលបៅបទសចរណ៍ដ៏លាបាំផុតបៅកបុងបគហ្ទាំព័រ ArchaeoMadness កបុងឆ្ប ាំ២០១៤, Trip Adviser  និង Lonely 
Planet កបុងឆ្ប ាំ២០១៥ ក៏ជ្ញកតាថ ចមផងកបុងការទក់ទញបភញៀវបទសចរផងថដរ។ បដ្ឋយថ ករពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំ
២០១៥ បានទក់ទញបភញៀវបទសចរជ្ញតិនិងអនថរជ្ញតជិ្ញងមួយោននាក់ រសបបពលថដលបសវាកមមសាប ក់បៅមានសថង់ដ្ឋរ
រតឹមរតូវ បហ្យីអាហារមានគុណភាពេពស់និងអនាម័យលា។ ទនធឹមនឹងបនោះ សមិទនផលដនការងារអភិរកសរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ
អបសរា និងការអនុវតថថផនការរគប់រគងបទសចរណ៍ បដីមផលីនានូវសុវតទិភាពរបាសាទនិងបភញៀវបទសចរជ្ញតនិិងអនថរជ្ញតថិដល 
បានចូលមកកមានថ នងិថសវងយល់ពីតាំបន់អងគរ ក៏ជ្ញចាំថណកោ៉ា ងសាំខាន់សរមាប់បាំបពញតរមូវការទសសនាបៅតាំបន់អងគរ។ 
 
បដីមផពីរងឹងគុណភាពបសវាកមមបទសចរណ៍ រកាសនថិសុេ និងសុវតទភិាពរបាសាទ និងបភញៀវបទសចរ បលីកតដមលរបាសាទ និង 
ផថល់នូវបទពិបសាធន៍ទសសនាដ៏លារបបសីរសរមាប់បភញៀវបទសចររគប់រូប ការងារជ្ញបរចនីរតូវបានបរៀបចាំជ្ញបនថបនាធ ប់ដូចជ្ញ 
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ការរគប់រគងលាំហូ្របភញៀវ ការបរៀបចាំបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័នននិងបរកិាខ រចាាំបាច់សរមាប់បបរមដីល់ការទសសនារបស់បភញៀវ ការបរៀបចាំ 
រពឹតថិការណ៍ទក់ទញបភញៀវបទសចរ ការថកលមាបសាភ័ណភាពបៅតាមរបាសាទ ការដ្ឋក់អនុវតថរកមរបតិបតថអិងគរ ការបណថុ ោះ
បណាថ លពរងឹងសមតទភាពភាប ក់ងារបទសចរបៅតាមរបាសាទ និងកចិចសហ្ការលាជ្ញមយួដដគូពាក់ព័ននទាំងអស់ ថដលមិន 
អាចេវោះបាន។ 

    

    

  

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជបួពិភាកាជ្ញមយួសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ 
អាំពីការបរៀបចាំរពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

របសៀលដថងទ១ី៦ ថេកុមភៈបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ បានជួបពិភាកាគប សថីពីការងារបរៀប 
ចាំរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំថមី ឆ្ប ាំវក អដឌស័ក ពុទនសករាជ២៥៥៩ ្នចូល២៥៦០។ ជាំនួបពភិាកាបនោះបធវីប ងីបរកាម 
អធិបតភីាពឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងឯកឧត្តម ហ ុន ម៉ា ន៉ី របលនសហ្ភាព 
សហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ បៅទសីាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបេតថបសៀមរាប។ 
 
មិនេុសពីឆ្ប ាំមុន រពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំបនោះនឹងបរៀបចាំអបអរសាទរពិធបុីណយចូលឆ្ប ាំថមី របដពណីជ្ញតិថេមរ បៅរមណី- 
យដ្ឋឌ នអងគរ ថដលជ្ញដួងរពលឹងជ្ញតិថេមរ។ បោងតាមបទបងាហ ញរបស់សហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ ឆ្ប ាំបនោះនឹងមាន 
បរៀបចាំជ្ញ២៤កមមវធិីធាំៗ ដូចជ្ញ ពិធសីាសនា កមមវធិីភូមិេញុ ាំ និមមិតភូមិ របាាំរបដពណីបុរាណ កមមវធិីថលផងរបជ្ញរបយិ 
គុនលផុកាបតា ពិព័រណ៍សបិផកមម និងវតទុអនុសាវរយីជ៍្ញបដីម។ អវីថដលថមសីរមាប់កមមវធិីអងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំថមីបនោះមានដូចជ្ញ 
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ការសថមថងបោខ នបាសាក់បរឿងនាងទិពវសងាវ រ កមមវធិីវចិិរតករឯក ថដលតាាំងពិព័រណ៍រូបគាំនូរ បដីមផរីបកតួរបថជងជ្ញលកខណៈ 
មិតថភាព និងសួនកុមារជ្ញបដីម។  
 
ឯកឧត្តម ហ ុន ម៉ា ន៉ី បានបញ្ញជ ក់ថា កមមវធិីអងគរសស្តងាា នថថដលបានទទលួបជ្ញគជ័យជ្ញបនថបនាធ ប់មកបនោះ ពិតណាស់ 
គឺបានការចូលរមួពីរគប់ភាគពីាក់ព័ននទាំងអស់ ជ្ញពិបសសគឺអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ ឯកឧតថមបថនទមថា “បគលបាំណងសាំខាន់ 
ដនការបរៀបចាំរពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថគ ឺ សាប មញញឹម និងសាម រតីរបួរមួដនមហារគួសារថេមរ។ ដូបចបោះបហ្យី បយងីពតិជ្ញរតូវ 
ការការចូលរមួពីរគប់ភាគីពាក់ព័នន ជ្ញពិបសសអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បធវីោ៉ា ងណាឲ្យរពឹតថកិារណ៍បនោះរបរពតឹថបៅបដ្ឋយភាព 
សបាយរកីរាយផង ឆលុោះបញ្ញច ាំងអាំពីវបផធម៌ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីដូនតាថេមរផង”។  
 
ជ្ញការបឆលីយតប ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ បានបលីកប ងីថា “អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារកីរាយនឹងគាំរទ នងិសហ្ការ 
ោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹ កបុងការបរៀបចាំរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថបនោះ បរពាោះបនោះជ្ញរពឹតថកិារណ៍មានលកខណៈវបផធម៌និងរបដពណី 
ថដលរសបនឹងបគលការណ៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា គឺអភរិកសបដីមផអីភិវឌណ និងអភិវឌណបដីមផអីភិរកស។ មា៉ាងវញិបទៀតបនាោះ 
រពឹតថិការណ៍បនោះនឹងជាំរុញឲ្យកតិថិសពធរបស់អងគរកាន់ថតលផលីាញ ថដលបនោះជ្ញយុទនសាស្តសថោ៉ា ងសាំខាន់ កបុងការទក់ទញ 
បភញៀវបទសចរមកទសសនារមណីយដ្ឋឌ នអងគរ”។  
 
ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានជរមាបជូនអងគរបជុាំ អាំពកីារបរតៀមេលួនរចួជ្ញបរសចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដូចជ្ញ បានបបងាីត 
រកុមការងារបដីមផសីហ្ការបរៀបចាំរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថទាំងមូល ទទួលបនធុករា៉ា ប់រងទាំងរសុងកបុងការបរៀបចាំកមមវធិនីិមិមត 
ភូមិ បរៀបចាំថកលមាបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននផលូវថបល់បដ្ឋយបានជសួជុលផលូវបៅស ូពីមុេរបាសាទអងគរវតថដល់របាសាទបាយន័ បរៀបចាំ 
ទីោនចាំណតថមីបៅមុេរបាសាទអងគរវតថ និងផលូវវាងបៅមុេរបាសាទអងគរវតថពីសបងការនគរបាលការពារបបតកិភណឍ ដល់ 
រតពាាំងបសោះ ការដ្ឋាំបមម បៅមុេរពោះោនជល់ដាំរ ី កាត់រកីថមកបឈបីងាា របរគោះថាប ក់ បថនទមធុងសាំរាមតាមទកីថនលងនានាកបុង 
បរបិវណរពតឹថិការណ៍ និងរបាងគរបាសាទ រពមទាំងបានបធវីការទក់ទងជ្ញមយួសាទ ប័នពាក់ព័ននបផសងៗបទៀត។ ទនធមឹបនោះ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានបសបសុីាំសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ សហ្ការបស្តញ្ញជ បការយល់ដឹងឲ្យបានកាន់ថតទូលាំទូោយ 
អាំពីរកមរបតិបតថអិងគរជូនដល់បភញៀវបទសចរ និងរបជ្ញពលរដឌថដលនឹងមកចូលរមួកបុងរពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថនាបពលបនាោះ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាប់ដាំបណីរការជសួជុលរទង់រទយធាំផលូវមិតថភាពកមពុជ្ញ-កូបរ ៉ា 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានចាប់បផថីមការងារជសួជុលផលូវមិតថភាពកមពុជ្ញ-កូបរ ៉ា ជាំហានទ១ីខាងបកីត ពីសាវ យធាំបៅរពោះដ្ឋក់ ថដល 
មានរបថវងសរបុ១០.៣គី ូថម៉ារត។ រកមុហ្ ុន ថឃរ េនស្តសាថ ក់សនិ ជ្ញអបកទទួលបៅ៉ាការបលីការងារជួសជុលបនោះ បដ្ឋយចាប់ 
អនុវតថពីដថងទី០១ ថេកុមភៈ និងបញ្ច ប់ជ្ញសាទ ពរបៅដថងទ០ី១ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
បោក បហ្ង គមឹប ង របលននាយកដ្ឋឌ នរទរទង់បបចចកបទស និងគបរមាងអនថរវស័ិយដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរៀបរាប់ថា 
ការជួសជុលបនោះ គជឺ្ញការជសួជុលរទង់រទយធាំ បដមីផលីនាបានរតឹមរតូវតាមលកខណៈបបចចកបទស នងិជ្ញប់បរបីរបាស់បាន 
រតូវតាមការកាំណត់ គឺមានដផធផលូវ១៦,៦៩២.៤៧ថម៉ារតកាបរ ៉ា ថដលេូចខាតធងន់ធងរ នងិបៅកបុងកាំណាត់ផលូវបកាងសាងសង់មិន 
មានករមិតបផាៀង (Super Elevation Rate) រតូវតាមបចចកបទស ថដលតរមូវឲ្យមានការជីកដីសាុយបចាល បងាហ ប់បាតរគឹោះ 
និងសាងសង់ប ងីវញិបដ្ឋយរសទប់ករមាលផលូវថដលលា និងរតឹមរតូវតាមលកខណៈបបចចកបទស។បោកគឹមប ងបថនទមថា 
ចាំបពាោះដផធផលូវរសុតតចិតួចថដលមានដផធសរុប១៤៥៣.០៧ថម៉ារតកាបរ ៉ាបទៀត គអឺាចជសួជុលរសាលបដ្ឋយរគន់ថតបនសុរីសទប់ 
DBST ។  
 
ផលូវមិតថភាពកមពុជ្ញ-កូបរ ៉ាជាំហានទី១ខាងបកីត រតូវបានសាងសង់ប ងីបដ្ឋយភាប ក់ងារសហ្របតិបតថិការអនថរជ្ញតិរបស់របបទស 
កូបរ ៉ា បៅកាត់ថា Koica ដនសាលរណរដឌកូបរ ៉ា សហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កាលពីឆ្ប ាំ២០០៩។ សារៈសាំខាន់ដនផលូវ 
បនោះមា៉ាងគឺបដីមផចូីលរមួកបុងកចិចការអភិរកសរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បដ្ឋយកាត់បនទយភាពរ ាំញ័រដល់លាំនឹងរបស់របាងគរបាសាទ 
បុរាណ នងិបបញ្ជ ៀសការបធវីចរាចរបរចីនបពកថដលអាចនាាំឱ្យកកសធោះ។ មា៉ាងបទៀត ផលូវបនោះក៏បានជួយសរមួលការបធវីដាំបណីរ 
និងដឹកដឹកជញ្ជូ នផលិតផលកសិកមមពបីណាថ រសុកមយួចាំននួដូចជ្ញបនាធ យរសី និងបេតថឧតថរមានជ័យមកបេតថបសៀមរាប។ 
រាល់សកមមភាពថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានកាំពុងអនុវតថនាបពលបនោះ គឺជ្ញថផបកមួយដនការងារសបូលកបុងកិចចការអភិរកស និង 
កិចចការអភិវឌណរបកបបដ្ឋយចីរភាពកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញពិបសសរសបតាមទសសនវស័ិយអភិរកសបដីមផអីភិវឌណន៍ នងិ 
អភិវឌណន៍បដមីផអីភិរកស៕ 
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សាទ ប័នលនាគុណភាពជប៉ាុនJQAបបីកសវនកមម បលកីារងារបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

សាទ ប័នលនាគុណភាពជប៉ាុន JQA បបីកសវនកមមរបចាាំឆ្ប ាំបលីការងារបរសិាទ ន ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារយៈបពល៣ដថង ចាប់ព ី
ដថងទី១៧ ដល់ទ១ី៩ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦។ ពិធីបបកីដាំបណីរការសវនកមម បានបធវីប ងីបៅរពឹកដថងទី១៧ ថេកុមភៈបនោះ 
បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និង បោក Kozo Sakurada 
របលនសវនករដនសាទ ប័នJQA។ 
 
កបុងបទបងាហ ញដល់អងគរបជុាំ បោក Kozo Sakurada ពនយល់ថា សវនកមមបលកីបនោះជ្ញរបបភទសវនកមមតាមដ្ឋនបៅបល ី
ភាពអនុបោមដនរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន បនាធ ប់ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទួលបានវញិ្ញដ បនបរត ISO14001 ជ្ញថមីមថងបទៀត 
កាលឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅ។ តាមរយៈសវនកមមបនោះ នងឹបធវីឲ្យរកុមការងាររគប់រគងរបព័ននបរសិាទ ន នងិរកុមជាំរុញការងារ 
បរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា កាន់ថតយកចិតថទុកដ្ឋក់និងមានសាម រតបីថនទមបទៀត កបុងការបាំបពញភារកចិចរបស់េលួន។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធីបបីកបនោះ ឯកឧតថមបណឍិ តបលីកប ងីថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពតិជ្ញមានបមាទនភាពណាស់ ថដល 
អងគរទទលួបានវញិ្ញដ បនបរត ISO14001 ពីសាទ ប័នលនាគុណភាពរបស់ជប៉ាុនជ្ញបនថបនាធ ប់តាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៦មក។ អងគរជ្ញ 
បបតិកភណឍ ពភិពបោកមុនបគបងាស់ថដលទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតបនោះ។ ការងារបនោះ មិនថមនបានមកពីបុគគលណាមាប ក់ 
បនាោះបទ ថតវាជ្ញកិចចេតិេាំរបងឹថរបងរបស់រកុមការងារ និងភាគីពាក់ព័ននទាំងអស់។ 
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ឯកឧតថមបណឍិ តបានបថនទមថា ការទទួលបានវញិ្ញដ បនបរត ISO14001 បនោះមិនទន់រគប់រគន់បទ បយងីពិតជ្ញមានមហ្ចិឆិតា 
បលីសហ្បងឹបទៀត។ បយងីចង់ឲ្យបរសិាទ នអងគររងឹរតឹមានភាពរសស់បាំរពង បរពាោះបបតិកភណឍ អងគរ មិនថមនមានន័យរតឹមថត 
របាងគរបាសាទប៉ាុបណាត ោះបទ ថតរតូវរមួបញ្ចូលទាំងបទសភាពវបផធម៌កបុងតាំបន់អងគរផង។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងបបីកទូោយ 
បថនទមបទៀត បដមីផសីហ្ការជ្ញមួយដដគូពាក់ព័នននានា បដីមផជីាំរុញឲ្យបរសិាទ នអងគរកាន់ថតមានភាពលារបបសីរជ្ញងបនោះ។ 
ឯកឧតថមបណឍិ តក៏បានដ្ឋស់បតឿនឲ្យនាយកដ្ឋឌ ននិងអងគភាពចាំណុោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាទាំងអស់ យកចិតថទុកដ្ឋក់អនុវតថឲ្យ 
បលីសពតីរមូវការចាាំបាច់របស់សាទ ប័ន JQA បរពាោះបយងីមនិថមនបធវីបដមីផទីទលួបានវញិ្ញដ បនបរតថតមា៉ាងប៉ាុបណាត ោះបទ ថតគ ឺ
បដីមផបីសាភណភាព និងចីរភាពដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគររបស់បយងី៕ 
 

    

    

 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បបីកវគគបណថុ ោះបណាថ ល  សថពីីមូលដ្ឋឌ នដនការអភិរកសថមរបាសាទ តាមថបបវទិាសាស្តសថ 
ផាយបៅដថងទី ១  ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការអភិរកសថមតាមថបបវទិាសាស្តសថ រតូវបានបធវីប ងីបៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ ដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរារយៈបពល៥ដថង ចាប់ពីដថងទ១ី៥-១៩ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦។ សិកាខ កាមថដលបានចូលរមួកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ ល 
បនោះ គអឺបកជាំនាញចាំនួន៣០រូប របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ នងិរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសលិផៈ។ 
 
វគគសិកាបនោះ សទិតបរកាមគបរមាងអភិរកស ចមាល ក់អបសរា របស់របបទសអាលលឺម៉ាង់កបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ (GACP) និងអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា ថដលឧបទធសនាមបដ្ឋយ បោកសាស្តសាថ ចារយ Han Leisen អបកជាំនាញថផបកធមមជ្ញតិវទិា មកពីរបបទសអាលលមឺ៉ាង់ 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 76   

ថដលមានបទពិបសាធន៍ជ្ញបរចនីឆ្ប ាំកបុងការជួសជុលជុល នងិអភិរកសថមបៅអងគរ។ េលឹមសារសាំខាន់បៅកបុងវគគសកិាបនោះបផ្អថ ត 
បលីសិលផៈដនការថតងលមាលកខណៈថម បបចចកបទសដនការបរៀបចាំឯកសារ តរមូវការសមាភ រៈសរមាប់ការងារអភិរកស និងវធិ ី
សាស្តសថដនការរសាវរជ្ញវជ្ញបដីម។ 
 
វគគសិកាបនោះមានទាំងរទឹសថ ី និងការចុោះបៅសកិាផ្អធ ល់បៅតាមរបាសាទបគលបៅថដលបានកាំណត់ដូចជ្ញ របាសាទអងគរវតថ 
របាសាទតាថកវ របាសាទរកវា៉ា ន់ របាសាទបាគង របាសាទរពោះបគ និងរបាសាទលដល បដីមផសីិកាវភិាគអាំពលីកខណៈដន 
របបភទថមតាមរបាសាទទាំងបនាោះ។ 
 
បោករស ី ម៉ាម វណតរតន៍ របលនមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ បានបលកីប ងីថា វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបធវបី ងី 
កបុងបគលបាំណងផថល់ចាំបណោះដឹងមូលដ្ឋឌ នដល់មស្តនថីបបចចកបទសទាំង៣០នាក់ កបុងការអភរិកសថមតាមថបបបបចចកបទសឱ្យបាន 
រតឹមរតូវតាមបទដ្ឋឌ នបៅកបុងតាំបន់អងគរ។ វគគសកិាបនោះ ក៏មានបាំណងឱ្យសិកាខ កាមយល់ដឹងពលីកខណៈធមមជ្ញតិរបស់ថម 
ដាំបណីរសឹករចិរលិរបស់ថមរបាសាទ និងបបចចកបទសដនការបរៀបចាំឯកសារ រពមទាំងវធិសីាស្តសថដនការអភិរកសតាមថបបវទិា 
សាស្តសថផងថដរ បហ្យីការបណថុ ោះបណាថ លបនោះ គឺជ្ញវគគសិកាដាំបូងដនកចិចសហ្ការរវាងគបរមាងអភិរកសចមាល ក់អបសរារបស់ 
របបទសអាលលឺម៉ាង់បៅរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ (GACP) និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។  
 
កនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា លល ប់បានបបកីវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការងារអភិរកស ជួសជុល និងរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ ន 
ថដលជ្ញតាំបន់បបតិកភណឍ ពភិពបោក បានជ្ញបរចីនមកបហ្យី។ បដ្ឋយថ ក វគគសិកាកបុងបពលបនោះ គឺជ្ញការផថល់នូវជាំនាញ 
បថនទមបទៀត ដល់អបកបបចចកបទសទាំងអស់ បដីមផឲី្យមានសមតទភាពរគប់រគន់ យកបៅអនុវតថបលីការងាររបចាាំដថងឱ្យកាន់ថត 
មានរបសទិនភាពបថនទមបទៀត។ 
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អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងរពោះសងឃកបុងតាំបន់អងគរជបួជុាំគប  
បដីមផរីោិះរកវធីិសាស្តសថចូលរមួអភិរកសបបតិកភណឍ ពិភពបោកអងគរ 
ផាយបៅដថងទី ១៩ ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
រពឹកដថងទ១ី៨ ថេកុមភៈបនោះ អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន រពោះសងឃ និងអាចារយគណៈកមមការដនបណាថ វតថ ថដលសទិតបៅកបុងតាំបន់ 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ចាំនួន១១៩អងគ/នាក់ បានមកជួបជុាំគប បៅទីសាប ក់ការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផចូីលរមួកបុងសិកាខ  
សាោមួយសថីពីកចិចការវតថអារាមបៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ។ បគលបាំណងសាំខាន់ដនសកិាខ សាោបនោះ គឺរោិះរកមបធាបាយ 
ោ៉ា ងណាថដលអាចឲ្យវតថអារាម ជ្ញពិបសស វតថថដលបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរមានតួនាទីសាំខាន់កបុងការរមួចាំថណកអភិរកស 
បបតិកភណឍ អងគរ។ 
 
សិកាខ សាោបនោះមានរយៈបពលមួយរពកឹបពញ បរៀបចាំប ងីបដ្ឋយគបរមាងសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា-ញូវបហ្សថ ន 
ថដលមានប ម្ ោះថា គបរមាងអភិវឌណន៍បសដឌកចិចសហ្គមន៍ និងបបតកិភណឍ អងគរ បរកាមការសរមបសរមលួរបស់អងគការ 
រពោះពុទនសាសនាបដីមផអីភិវឌណន៍ បៅថា ACHA។ បនោះជ្ញការបរៀបចាំដាំណាក់កាលទីពីរ បរកាយពីដាំណាក់កាលទីមួយបាន 
ដាំបណីរការរយៈបពលមួយឆ្ប ាំកនលងបៅជ្ញមយួវតថចាំនួន១៥បៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
របលនអងគការរពោះពុទនសាសនា បោកធមមបណឍិ ត បហ្ង មណីចនិាថ  បានបលកីប ងីថា រពោះពុទនសាសនាមានតួនាទសីាំខាន់ 
ណាស់កបុងសងគមថេមរ។ អបកបផសងនិោយដប់មា៉ា ត់អាចបគមនិសាថ ប់ ថតរពោះសងឃមានបថរដកីាថតមួយមា៉ា ត់ បគអាចសាថ ប់ និង 
បធវីតាម។ កបុងន័យបនោះ បបតកិភណឍ អងគរក៏ទមទររពោះសងឃកបុងតាំបន់អងគរ ជួយពនយល់អប់រ ាំពុទនបរស័ិទឲ្យចូលរមួថថរកាផង 
ថដរ។ ប៉ាុថនថជ្ញដាំបូង គឺរពោះសងឃរតូវយល់អាំពីវធិសីាស្តសថចូលរមួថថរកាបបតិកភណឍ ជ្ញមុនសិន មុននងឹអាចពនយល់អប់រ ាំពុទន 
បរស័ិទឲ្យយល់តាមបាន។ ដូបចបោះបហ្យី បទបីអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា តាមរយៈគបរមាង ACHA បានសហ្ការជ្ញមួយអងគការ 
រពោះពុទនសាសនាបដីមផអីភិវឌណន៍ និងរកុមរបឹកាកិចចការវតថអារាម បដីមផផីថល់ការអប់រ ាំ នងិបផ្អថ ោះផថូរបោបល់អាំពីការងារអភិរកស 
បនោះចាំបពាោះរពោះសងឃបដ្ឋយផ្អធ ល់ បដីមផឲី្យរពោះសងឃមានមូលដ្ឋឌ នយកបៅពនយល់បនថដល់ពុទនបរស័ិទ។ 
 
រពោះបមគណសថីទី និងជ្ញរបលនរកុមរបឹកាកិចចវតថអារាម រពោះបតជគុណ ជុាំ គមឹប ង មានបថរដីកាថា កនលងមករពោះសងឃ និង 
ពលរដឌមយួចាំននួមានការមិនសបាយចតិថជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កបុងបពលថដលទមទរសាងសង់សាំណង់បផសងៗមនិ 
បាន។ ថតចាប់ពីបយងីបានបធវកីារជ្ញមួយគប មួយរយៈ តាមរយៈសិកាខ សាោ និងកមមវធិីបផសងៗ ជ្ញពិបសសតាាំងពីបពលថដល 
បបងាីតឲ្យមានរកុមរបឹកាកិចចការវតថអារាមមក រពោះសងឃនងិអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមានការយល់ពីគប បៅវញិបៅមកបានបរចីន។ 
ឥ ូវបយងីបឃញីរពោះសងឃបានរមួចាំថណកបរចនីកបុងការងារអភិរកសបនោះ។ 
 
មានរបសាសន៍បបកីកមមវធិសីកិាខ សាោ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានថថលងអាំណរ 
គុណចាំបពាោះរពោះសងឃ និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ថដលកនលងមកថតងផថល់កិចចសហ្ការលាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កបុងបបសក- 
កមមថថរកាបបតិកភណឍ ពិភពបោកអងគរ។ ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧតថមអគគនាយកក៏រ ាំឭកប ងីវញិអាំពីសារៈសាំខាន់ដនបបតិកភណឍ  
អងគរ ថដលមនិថមនសាំបៅរតមឹថតរបាងគរបាសាទបនាោះបទ ថតគឺរមួទាំងបរសិាទ នជុាំវញិផង។ ការបនោះតរមូវឲ្យរគប់ភាគីពាក់ព័នន 
ទាំងអស់ចូលរមួ បទីបអាចបជ្ញគជ័យបៅបាន៕ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 78   

    

    

 

គណៈកមមការចរមោុះថបងថចកជ្ញរកមុតូចៗបដីមផរីបសទិនភាពការងាររគប់រគងដរពបឈបីៅតាំបន់បកាោះបករ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
គណៈកមមការចរមុោះថដលរតូវបានបបងាីតប ងីរមួគប រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរដឌបាលបេតថរពោះវហិារកាលពីបដីមឆ្ប ាំ២០១៦ 
ឥ ូវបនោះរតូវបានថបងថចកជ្ញរកុមតូចៗចាំនួន៣ បដមីផពីរងឹងរបសទិនភាពការងារអភិរកស និងរគប់រគងដរពបឈបីៅតាំបន់ 
បកាោះបករ។ ដថងទី១៧ ថេកុមភៈកនលងបៅបនោះ បសចកថីរបកាសពីសមាសភាពរកមុ និងភារកចិច រតូវបានបធវីប ងីបៅរដឌបាលបេតថ 
រពោះវហិារ បរកាមអធិបតភីាព ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងជ្ញរបលនគណៈកមមការ 
ចរមុោះបនោះ។ 
 
រកុមការងារទាំងបីថដលរតូវបានបរៀបចាំប ងីគឺ រកុមការងារផសពវផាយ និងអប់រ ាំសហ្គមន៍កបុងតាំបន់អភិរកសរបាសាទបកាោះបករ 
ថដលនឹងរតូវបាំបពញភារកិចចបៅបលីការចុោះផសពវផាយអាំពចីាប់ការពារបបតិកភណឍ  អប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់ឲ្យយល់ដឹង 
និងចូលរមួកបុងការងារអភិរកសបបតិកភណឍ  និងដរពបឈ។ីល។ រកុមទ២ីគឺ រកុមការងារទប់សាា ត់បទបលមីសដរពបឈ ី នងិវលិន 
ការផលូវចាប់។ រកុមបនោះរតូវបាំបពញភារកិចចសាំខាន់ៗទក់ទងនឹងការបរៀបចាំយុទនសាស្តសថថថរកាដរពបឈ ី និងបស្តងាា បបទបលមីស 
ដរពបឈបីផសងៗ។ ចាំថណករកមុទី៣ គឺ រកុមការងារចងរកងទិនបន័យដីដរព និងលាំបៅឋាន។ រកុមបនោះនឹងរតូវរសង់ទិនបន័យដ ី
លាំបៅឋាន ដីថរស ដីដរពកបុងតាំបន់បកាោះបករ ថដលមានបចចុបផនប និងទប់សាា ត់ការរុករានដីបដមីផបីធវីលាំបៅឋាន នងិកាន់កាប់ជ្ញ 
កមមសិទនតិាមរូបភាពបផសងៗ។ 
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គួររ ាំឭកថា គណៈកមមការចរមោុះរគប់រគង អភិរកស និងការពារដរពតាំបន់របាសាទបកាោះបករ ថដលរតូវបានបបងាីតប ងីកាលពី 
ទី២០ ថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅ គកឺបុងបគលបៅពរងងឹកិចចសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងរដឌបាលបេតថរពោះវហិារ 
បដីមផទីប់សាា ត់បទបលមីសដរពបឈ ី និងការរុករានដីបធវីជ្ញកមមសិទនិកបុងតាំបន់អភិរកសបកាោះបករ។ ការបបងាីតរកុមចរមុោះបនោះប ងី 
រសបបពលថដលបទបលមសីដរពបឈបីៅតាំបន់អភិរកសបនោះ បៅថតបនថបកតីប ងី បដ្ឋយបពលេលោះឈមួញទុចចរតិមានទាំងអាវុធ 
ជ្ញប់ដដបទៀតផង៕ 
 

    

អងគការសបផុរសធម៌ជប៉ាុនផថល់អាំបណាយដល់ពលរដឌកបុងឧទានអងគរ 
តាមរយៈរកមុការងារសហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
អាំបណាយជ្ញសមាភ រៈបរបីរបាស់រមួទាំងអងារចាំនួន៥គ ូីរកាម ថដលផថល់ជូនបដ្ឋយអងគការសបផុរសធម៌ជប៉ាុន កថសីងឃមឹដន 
កមពុជ្ញ (Hope of Cambodia) រតូវបានថចកជូនដល់របជ្ញពលរដឌចាំនួន២៦០ រគួសារ មកពីភូមចិាំនួន១០ កបុងឃុាំោងដដ 
និងឃុាំសាវ យបចក រសុកអងារធាំ បៅរពឹកដថងទ១ី៧ ថេកុមភៈឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
បោក ថញ៉ាម រសម ី សមាជិករកុមការងារសហ្គមន៍រកុមទ២ី របចាាំរសុកអងគរធាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់ឱ្យដងឹថា 
តាមរយៈការអាំពាវនាវរបស់រកមុការងារសហ្គមន៍ បទីបអងគការសបផុរសធម៌ជប៉ាុន (Hope of Cambodia) បានផថល់ 
អាំបណាយសរមាប់ជយួសរមាលជីវភាពរស់បៅរបស់បងបាូនរបជ្ញពលរដឌមួយចាំនួន ថដលកាំពុងរស់បៅកបុងឧទានអងគរកបុង 
បពលបនោះ។ បោកបានបញ្ញជ ក់បថនទមថា រកុមការងាររបស់បោក គឺបៅរបចាាំការបៅរសកុអងគរធាំផ្អធ ល់ កបុងរយៈកាលកនលង 
មករកុមការងារថតងថតចុោះសួរសុេទុកខ ផថល់ជាំនយួឧបតទមភក៏ដូចជ្ញការកសាងបហ្ដឌរចនាសមព័ននបផសងៗ បដមីផបីាំបពញបសចកថ ី
រតូវការជូនរបជ្ញពលរដឌ ដូចជ្ញផលូវថបល់ ទវ រទឹក របោយទកឹ និងសាំណង់សាលរណៈបផសងៗ បទៀតជ្ញបរចនី។ 
 
គួររ ាំឭកថា បដីមផជីួយសរមួលដល់ជីវភាពរស់បៅ និងបងាលកខណៈងាយរសួលសរមាប់របជ្ញពលរដឌកបុងការបសបីសុាំបសវាបផសងៗ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបបងាីតរកុមការងារសហ្គមន៍ ថដលមានថាប ក់ដកឹនាាំ និងមស្តនថីជាំនាញបផសងៗ ចុោះតាមមូលដ្ឋឌ នរបជ្ញ 
ពលរដឌរស់បៅជ្ញរបចាាំ។ រកមុការងារបនោះ ថតងថតផថល់ជ្ញជាំនួយបផសងៗ ក៏ដូចជ្ញការផសពវផាយអាំពចីាប់ ការអប់រ ាំបបតិក-
ភណឍ  នងិការងារសាំខាន់ៗ របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញពិបសសរកមុបនោះ ថតងថតបដ្ឋោះរសាយនូវរាល់សាំណូមពររបស់របជ្ញ 
ពលរដឌបៅនឹងកថនលងផ្អធ ល់ថតមថង ចាំបពាោះសាំបណីនងិសាំណូមពរមួយចាំនួនថដលអាចបដ្ឋោះរសាយបានដូចជ្ញ ការសុាំបធវបីងគន់ 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 80   

តសាំោបផធោះ ឬជួសជុលខាប តតូចជ្ញបដីម។ ចាំបពាោះសាំបណីធាៗំ  ថដលទមទរនូវការសកិាពីលកខណៈបបចចកបទស និងចាប់ 
ឱ្យបានសុជីបរៅ រកមុការងារសហ្គមន៍ថតងនាាំយកសាំបណីទាំងបនាោះមកជូនថាប ក់ដកឹនាាំពិនិតយ និងសបរមច បដមីផផីថល់ 
ចបមលីយជូនរបជ្ញពលរដឌវញិ បដ្ឋយពុាំគិតកដរមបសវាអវទីាំងអស់៕ 
 

    

៣បកីត មាឃធាំ អបករសកុអងគរជុាំគប របារពនពិធីប ងីអបកតារគប់ទីកថនលង 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បទោះបីឆលងកាត់សម័យកាលរាប់ពាន់ឆ្ប ាំ សស្តងាគ មញុាាំញីជ្ញបរចីន វទិាសាស្តសថទាំបនីបោ៉ា ងណាកថី ក៏ជាំបនឿមួយចាំនួនបៅថតមាន 
ឥទនិពលបៅកបុងផបត់គាំនិតនងិជីវភាពរស់បៅរបស់របជ្ញជនថេមររគប់រសទប់ វណតៈដល់សពវដថង ពិបសសអបករសុកតាំបន់អងគរ។ 
 
ជ្ញក់ថសថងរាល់ឆ្ប ាំឱ្យថតដល់ដថង៣បកីត មាឃធាំ អបកភូមិករកាញ់ សងាា ត់បសៀមរាម បេតថបសៀមរាប បទោះបសីទិតបៅជតិទីរមួ 
បេតថបបងាីយ បរបីរបាស់របស់ទាំបនីប រស់បៅកបុងកបុងជីវភាពសុីវល័ីយក៏បដ្ឋយ ក៏របជ្ញសហ្គមន៍ដនវតថអលវ  បៅថតរកាបាន 
នូវទាំបនៀមទមាល ប់ប ងីមាឃ ប ងីអបកតា ចូលរូប ថដលបនសល់ទុកតាាំងពីបរមបុរាណឱ្យរស់របវកីដថដល។ កបុងដថងបនោះ 
មិនមានថតតាំបន់បនោះបទ របជ្ញជនបៅតាមជនបទសងាា ត់មាត់ញកនានាដនបេតថបសៀមរាប ក៏នាាំគប របារពនពិធីបនោះដូចគប  បដីមផ ី
សុាំបសចកថីសុេចបរមីនដល់ភូមកិរនិងរបជ្ញជនទាំងអស់។ 
 
ចាំបពាោះការបរៀបចាំបរគឿងរណាថ ប់បៅកបុងពិធីបនោះមាន សាល ធម៌បាយសី ជម៤សរមាប់អបកតា អបកចូលរូប និងវង់បភលង រមួទាំងមហូប 
អាហារជ្ញបរចីនមុេថដលរបជ្ញជនយកមកបរៀងៗេលួនបដីមផចូីលរមួពិធ។ី មិនថតប៉ាុបណាត ោះក៏មានកាលរជកូ មាន់បសាង រជ្ញបរចីន 
គូសរមាប់សាំថណន នងិោបាំណន់ ថថមទាំងមានបថងាមចមាា ប ថផលបឈ ីនាំបនក ទឹក រសាជ្ញបដីម បដមីផឱី្យអបកតាបសពបសាយ 
ឱ្យបានបរបូិណ៌ មុននងឹបៅរសុកថរសវញិ។  
 
ការបរៀបចាំពិធីប ងីមាឃឬប ងីអបកតាបៅរបាសាទអលវ បនោះ មិនបឃញីមានវតថមានរពោះសងឃនិមនថមកសូរតធម៌បទ បទោះប ី
កថនលងរបារពនពិធីបៅកបុងវតថក៏បដ្ឋយ បពាលគមឺានថតោយតា អបកចូលរូប អបករសុក និងបកមងៗប៉ាុបណាត ោះ េុសពីពធិីដដទបទៀត 
ថដលជ្ញជាំបនឿពីដូនតាដូចគប ។ បនាធ ប់ពីបរៀបចាំសាំថណនបហ្យី សាំប ងបរចៀងនិងសាំប ងបភលងរបគាំអបញ្ជ ីញរគូបានបនលឺប ងី 
េណៈអបកចូលរូបអងគុយបងួសងួ រ ាំឭកគុណរគូជ្ញបារមឱី្យចូលសណឌិ តកបុងេលួន។  
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បោករគូបភលងមាប ក់បានរបាប់ថា ការរបគាំបភលងជ្ញញឹកញាប់កបុងពិធមីានរបាាំបទ ១. បទមលប់ដូង: សរមាប់អបញ្ជ ីញរគូនិងសាំពោះ 
រគូ ២. បទទក់ដាំរ:ី សរមាប់អបញ្ជ ីញរគូថដលរវល់បៅទក់ដាំរបីៅទីឆ្ង យ ឱ្យមកកាន់កថនលងពិធី ៣. បទរចងូ: សរមាប់ 
អបញ្ជ ីញរគូតូចរគូធាំថដលបៅបសសសល់ ៤. បទអុាំទូក: សរមាប់ អបកចូលរូបរា ាំបលងកមានថ ៥. បទបញ្ចុ ោះ: សរមាប់រា ាំបលង 
បបណថ ញរពាយរព័កសថដលចូលមកោយ។ី បរៅព៥ីបទបនោះក៏មានបទជ្ញបរចីនបទៀតថដរ ថដលរតូវរបគាំរមួនឹងចបរមៀងតាម 
បសចកថីរតូវការរបស់បមមត់ បបីបភលងបលងមិនរតូវបទថដលបមមត់ចូលចិតថ រគូបារមីបនាោះក៏មិនចូលមកសណឌិ តកបុងរូបអបកសបង 
ថដរ។  
 
ចាំបពាោះអបកចូលរបូមានគប ៤នាក់ របុស១ រសី៣ ថដលតាំណាងឱ្យបសថចនាគបេៀវ នាគរកហ្ម (ញី ប ម្ ល) មហារាជ 
មហាជមពូ បតិាយមរាជជ្ញបដីម បររា ាំតាមចងាវ ក់បភលងោ៉ា ងសបាយរកីរាយថតអងគឯង និងបលងជ្ញមួយអបកបភលងក៏មាន។ 
បពលេលោះបទៀតរូបបនាោះក៏យាំបសាកបបាកេលួន េងឹបរកាធនងឹកូនបៅ ឬ បុគគលណាមួយថដលជោិះជ្ញន់គត់។ េលោះបទៀតក៏បសព 
បសាយអាហារ សុរាតាមចាំណូលចិតថ រពមទាំងនិោយរបាប់កូនបៅពីបាំណងរបស់េលួនតាមការសួរនាាំ។  
 
តាមការរបាប់របស់អបករសុក បារមីបៅវតថអលវ មានបោកតាមហារាជ មហាជមពូ បកសរមាោ រសីបមម  មហាសមផថ បសថច 
ភុជងគនាគ យមរាជ ោយប៉ាុក តាបមឿង។ល។ ថដលអបករសុកទាំងអស់មានការបជឿជ្ញក់បគរពបូជ្ញោ៉ា ងខាល ាំង។ បពលមាន 
ទុកខភ័យ អបករសកុថតងបន់រសន់ បញ្ចូលរូប បហ្យីបពលបានជ្ញសោះបសផយីឬសមដូចបាំណង បគថតងយកសាំថណនមកថសន 
ោបាំណន់។ មា៉ាងបទៀតបពលចូលរូប អបករសកុក៏ថតងឱ្យបារមីជួយទសសន៍ទយ បមីលជាំងឺ និងសុាំទកឹមនថបដីមផលុីបោងមុេ 
ផឹក បរបាោះរពាំឱ្យមានសិរសីសួថី ឈបោះជាំងឺបរាគ និងឧបរទពចដរងបផសងៗផង តាមជាំបនឿរបស់ពួកគត់។  
 
លុោះដល់កិចចចុងបញ្ច ប់ បគក៏បរៀបបរគឿងសាំថណន ថដលបានថសនបហ្យីយកបៅបចាលបៅទីសមគួរឬក៏ដ្ឋក់សាំបៅថសងបៅ 
បចាល បៅកថនលងណាមួយតាមទមាល ប់ បនាធ ប់ពីដូនតាបាចអងារបបញ្ជ របហ្យី។ ជ្ញធមមតាទាំបនៀមរបស់អបករសុកចាំណុោះបជីង 
វតថអលវ  បគបធវពីិធីប ងីអបកតាឬប ងីមាឃបនោះដល់បៅ៣កថនលងកបុងបពលថតមួយ គឺបៅរបាសាទអលវ  ទួលោយប៉ាុក (អបក 
ចូលរូបមានថតមាប ក់) និងទលួតាបមឿង (អបកចូលរូបមកជុាំគប ទាំងអស់) បហ្យីមានថបបសណាឌ នដនការរបារពនពិធដូីចៗគប  
េុសថតចាំនួនអបកចូលរូបប៉ាុបណាត ោះ។  
 
បោកោយ រមួ  អបកភូមកិរកាញ់និងជ្ញពុទនបរស័ិទដនវតថរបាសាទអលវ បានរបាប់ថា ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំឱ្យថតដល់ដថង៣បកតី 
មាឃធាំ គឺគត់និងអបកភូមិថតងមកជុាំគប បៅរបាសាទអលវ បដីមផបីរៀបចាំពធិីប ងីបោកតា។ មយួឆ្ប ាំបគបធវ២ីដង គ៣ឺបកតី 
មាឃធាំ ថេទកឹទបនលចុោះ បគបញ្ជូ នបោកបៅបរកាម (រសុក) វញិ និង៣បកីត ថេពសិាេ ថេទឹកទបនលប ងី បគអបញ្ជ ីញបោកតា 
ប ងីបគក បដមីផសុីាំឱ្យកូនបៅសុេសបាយ បធវីថរសចមាា របានលា ទទួលបានបភាគផលបរចីន។ ពិធីបនោះមិនថដលអាក់ខាន 
បធវីឆ្ប ាំណាបទ បបមីិនបធវមីានជាំបនឿថា កូនបៅនងឹគម នកថីសុេ មានបរគោះបពញភូមិរសកុមិនខាន។ បោកោយបនថបទៀតថា 
ពិធីបនោះគត់បឃញីតាាំងពតូីចៗបមល៉ាោះ បហ្យីបនថបធវីរហូ្តដល់បចចុបផនប។ ចាំបពាោះគត់ អបកតាគឺជ្ញវតទុស័កឋិសិទនិ អបកថថរការសកុ 
អបកឃុាំរគងកូនបៅឱ្យបានសុេសបាយគួរឱ្យបគរពបូជ្ញ មិនអាចបមីលងាយឬបលងបសចីបានបទ។  
 
បោកោយ ទមឹ អបកសបងរូបមហារាជ៥ឆ្ប ាំមកបហ្យីបានរបាប់ថា រាល់បពលប ងីមាឃ គត់ជ្ញតួបារមីមាប ក់កបុងចាំបណាម 
បារមីទាំង៤។ ពីមុនគត់ជ្ញមនុសសធមមតា បរកាយមកបោកតារបាប់ថាចង់បៅជ្ញមួយក៏មានបារមីមកសណឌិ ត បហ្យីគត់ 
បគរព ដល់សពវដថង។  
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ការបធវីពិធីប ងីមាឃបនោះមានសារៈសាំខាន់ណាស់សរមាប់កូនបៅ ជ្ញការបគរពដឹងគុណដល់បោកតាមាច ស់រសកុ ថដលបាន 
ថថរកាភូមិករឱ្យបានសុេសានថ បហ្យីពិធីបនោះមិនថដលបចាលការបញ្ចូលរូបបទរាល់ៗឆ្ប ាំ។ បោកោយក៏បានសថមថងការ 
រពួយបារមភខាល ចបាត់បង់ទាំបនៀមទមាល ប់បនោះថដរ បរពាោះបកមងៗជាំនាន់បរកាយមិនសូវមានអបកណាបគចង់បធវជី្ញអបកចូលរូបបទ 
ខាល ចខាម សបគ បហ្យីពកួបគក៏រវល់បរចីនកបុងបរឿងរកសុចីិញ្ច ឹមជវីតិផងថដរ។  
 
បោកតា ថកវ  អបកសបងរបូបសថចនាគប ម្ ល បានរបាប់ថា អបកតាមាន២របបភទ៖ ១. ពកួបទវតារការពោះនគរ របជ្ញជនថេមរ 
បៅថា «អបកតារពោះរសកុ» ២. អបកតារកាបេតថរសកុទាំងឡាយ បៅថា«អបកតាចាស់រសុក»។ លកខណៈរបូដនអបកតាមាន 
ជ្ញដុាំថម គល់ឬថមកបឈ ី ដាំបូក ឬទលួកថ ី បៅតាមរបាសាទ និងេធមថដលរបជ្ញជនសង់ឱ្យ បហ្យីរតូវបានបគបគរពតាាំងព ី
សម័យបុបររបវតថិមកបមល៉ាោះ។ ការបូជ្ញជាំបនឿបនោះមនិថមនជ្ញបរឿងអកុសលបទ ពីបរពាោះថេមរមនិថមនបូជ្ញថម ដាំបូកបនាោះបទ ប៉ាុថនថ 
វញិ្ញដ ណឬបារមីស័កឋិសិទនិរបស់ដូនតាថដលមករបថាប់កបុងវតទុបនាោះ របកបបដ្ឋយមហ្ទិនឫទនិគរួឱ្យសញប់ថសងងដរកថលង។  
 

បដ្ឋយថ កទក់ទងនងឹពាកយអបកតា និងអតទន័យដនការប ងីអបកតាតាមការពនយល់បៅកបុងវចនានុរកម សបមថចរពោះសងឃរាជ 
ជនួ ណាត ថា អបកតាឬអបកជីតា ជ្ញពាកយសរមាប់បៅភូតបិសាចរបុសឬបទរព័កសរបសុ ថដលមានេធមឬបរាងអារសមជ្ញ 
លាំបៅ ឬឥតលាំបៅ។ កបុងបនាោះក៏មានពាកយអបកដូនឬអបកជីដូនឬអបកោយផងថដរ ជ្ញពាកយសរមាប់បៅភូតបិសាចរស ីឬបទ 
រព័កសរសីថដលមានេធមឬបរាងអារសមជ្ញលាំបៅ បហ្យីថេមរបយងីបរចីននោិយថា អបកតាអបកដូន ពាកយបនោះជ្ញគូនឹងគប ។ សរុប 
មកប ងីអបកតាមានន័យថា ការរបជុាំគប បធវសីកាា រៈចាំបពាោះអបកតាបដីមផគីាំនាប់អបកតាឬសុាំទកឹបភលៀងអបកតាជ្ញបដមី។  
 

ចាំថណកអបករបាជញ នងិអបករសាវរជ្ញវជ្ញបរចីន បានបបញ្ចញមតិបោបល់េុសគប ពីបញ្ញហ បនោះ បដ្ឋយអបកេលោះមានមតិថា៖ អបកតា 
គឺជ្ញរពលងឹរបស់បុពវបុរសឬជ្ញជាំពូកវរីបុរសរបចាាំរសុកតាំបន់ណាមួយ បពលសាល ប់បៅកាល យជ្ញអបកតា (អបកតាឃាល ាំងបមឿង 
ជ្ញបដីម)។ េលោះយល់ថា៖ អបកតាជ្ញពួកបុពវបុរសមានជីតាជ្ញបដីម ពុាំចាាំបាច់មានមហ្ទិនឫិទនិបទ បពលសាល ប់បហ្យីនឹងកាល យ 
ជ្ញបខាម ចមួយពួកចាាំថថរកាកូនបៅ។ អបកបផសងបទៀតថា៖ អបកតា កាល យមកពីពាកយ «បទវតា» ថដលជាំនាន់បដីមរបថហ្លបៅ 
«អបកបទវតា» ថតយូរបៅក៏បៅរតឹម «អបកតា»។  
 
បបីនិោយចាំបពាោះរសកុបេតថថដលរបារពនពធិីបនោះ តាមការរសាវរជ្ញវរបស់អបកជាំនាញជ្ញតិពននុវទិា និងនរវទិា  បោកសាស្តសាថ  
ចារយ អាាំង ជូោន បានសរបសរថា តាមពិតបៅពុាំថមនមានថតបេតថបសៀមរាបបទ តាំបន់បរចីនបទៀតថប៉ាកខាងបជីងរបបទស 
លល យចូលដល់បេតថបូររីមយនងិសូរសិ្តនធថដលសពវដថងសទិតកបុងរបបទសដថ ង់ដ៍ក៏បគបៅថតបរជសីបរសីដថងបនោះ ឬពុាំដូបចាប ោះបទក៏បៅ 
ចងចាាំថាដថងប ងីមាឃបគបធវីបៅដថងបនោះថដរ។ ប៉ាុថនថក៏មានអបករសុកភូមិភាគបរចនីផងថដរ ថដលបរសីបពោេុសពីដថងបនោះ ថត 
ភាគបរចីនក៏សទិតបៅខាងបេបីតថេមាឃធាំដថដល៕ 
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ពិធីរកងុពាលបីងួសងួសុាំបសចកថសុីេសរមាប់រពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
 
នារពឹកដថងអាទិតយ ទ២ី១ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅមុេោនជល់ដាំរដីនបរបិវណរបាសាទបាយន័ បេតថបសៀមរាប បានបរៀបចាំ 
ពិធីរកុងពាលីបងួសួងសុាំបសចកថីសុេសរមាប់រពតឹថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំ២០១៦ ថដលនឹងរបារពនបធវីប ងីចាប់ពីដថងទ១ី៣ 
ដល់១៦ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ ខាងមុេបនោះ។ 
 
កមមវធិីបនោះរបារពនប ងីបរកាមអធិបតីភាព របលនសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ  ឯកឧត្តម  ហ ុន    ន៉ី    រមួជ្ញមួយ  
ឯកឧត្តម ឃមឹ ប នុសងុ  អភិបាលដនគណៈអភិបាលបេតថបសៀមរាប  ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយក 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា នងិមស្តនថបុីគគលិកអាជ្ញញ ធរបេតថ មស្តនថីបុគគលិកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រពមទាំងមស្តនថីបុគគលិក ដនសាទ ប័ន 
ពាក់ព័នន យុវជន របជ្ញពលរដឌជ្ញបរចីននាក់បទៀតផង។ 
 
ពិធីរបុងពលីបនោះបធវីប ងីកបុងបគលបាំណងសុាំមាច ស់ទឹកមាច ស់ដីរកាថដនដអីងគរ របារពនពិធអីងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំថមីឱ្យបាននូវបសចកឋ ី
សុេចបរមនីដល់ថាប ក់ដកឹនាាំ រកុមការងារ នងិបភញៀវជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិទាំងអស់ថដល ចូលមកទសសនាផងថដរ។ 
 
បនាធ ប់ពចីប់ពធិីរបុងពលីបនោះបហ្យី រកុមការងារអងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំ២០១៦ នងឹចាប់បផថមីបបីកការដ្ឋឌ នសាងសង់ ក៏ដូចជ្ញ 
ហ្វកឹហាត់ការសថមថងនានាតាមតួនាទី នងិភារកចិចតរមូវ បដីមផបីរតៀមេលួនបងា បរោិកាសសបាយរកីរាយជូនដល់បភញៀវ 
បទចរជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិ ក៏ដូចបដីមផចូីលរមួអបអរសាទរបុណយចូលឆ្ប ាំថេមររបដពណីជ្ញតិថេមរថដលនឹង្នចូលមកដល់ឆ្ប់ៗ 
បនោះ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ផងថដរថា បនោះជ្ញបលីកទ៤ីបហ្យី ថដលសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ សហ្ការជ្ញមយួមស្តនថីអាជ្ញញ ធរបេតថ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា មស្តនថីអាជ្ញញ ធរពាក់ព័នន នងិការចូលរមួពយុីវជនសម័រគចិតថរគប់ទសិទីបរៀបចាំរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថ បដីមផ ី
ផថល់ឱ្កាសឱ្យយុវជន និងសាលរណជនទូបៅបានចូលរមួអបអរពិធីបុណយចូលឆ្ប ាំថេមរកបុងនាមជ្ញមហារគសួារថេមរថតមួយ 
ក៏ដូចជ្ញឱ្យយុវជនថេមរជាំនាន់បរកាយបានបឈវងយល់នូវភាពរុងបរឿងដនរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ តាាំងពសីម័យមហានគរ 
រហូ្តដល់បចចុបផនប បហ្យីនងឹបនថរការបករមរតកដូនតាបនោះរហូ្តតបៅ។ បរៅពីបនោះ រពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថនឹងជួយបលីក 
តបមាីងកតិថិយសជ្ញតិ វបផធម៌ជ្ញតិឱ្យលផរីនធឺបលីសកលបោកផងថដរ ពិបសសគឺរសូបទញបទសចរជ្ញត-ិអនថរជ្ញតឱិ្យចូលមក 
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កមានថបេតថបសៀមរាបកាន់ថតបរចីនកុោះករថដលជ្ញរបភពចាំណូលដ៏សាំខាន់ ជូនរបជ្ញជនថដលរបកបរបរទក់ទងនងឹបទស 
ចរណ៍៕ 
 

      

      

 

វបីដអូ ៖ គបរមាងថកសរមលួទិសចរាចរណ៍មុេរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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ថសវងយល់េលមឹសារពិធីបុណយមាឃបូជ្ញ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
បណាថ ពធិីបុណយសាំខាន់ៗរបស់រពោះពុទនសាសនា មាឃបូជ្ញ គឺជ្ញពិធបុីណយមួយថដលពុទនសាសនិកជនរគប់របបទស អបក 
កាន់រពោះពុទនសាសនាថតងរបារពនបធវីជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ មនិថដលេកខាន។ ពធិីបុណយបនោះរបារពនប ងីជ្ញបរៀងរាល់ដថង១៥បកីត 
ថេមាឃ បដមីផរី ាំឭកបៅដល់រពតឹថិការណ៍ដ៏សាំខាន់ ២ ចាំណុចថដលបានបកីតប ងីបៅកបុងបពលថដលរពោះពុទនជ្ញមាច ស់ រទង់រពោះ 
ធរមានបៅប យី។ រពតឹថិការណ៍សាំខាន់ទ១ី គឺបពលថដលរពោះអងគរទង់របជុាំរពោះភិកខុសងឃចាំនួន ១២៥០អងគ ជ្ញការរបជុាំបលីក 
ដាំបូង បដីមផរីបកាសនូវបគលការណ៍មូលដ្ឋឌ នដនសាសនា ថដលបៅថា ឱ្វាទបាតិបមាកខ។ េលឹមសារសបងខបដនឱ្វាទបាតិបមាកខ 
បនាោះមាន៣គថាគឺ៖ 

 គថាទ១ី រទង់សថមថងថាៈករិោិមនិបធវនូីវបាបទាំងពងួ ករិោិបាំបពញកុសលករិោិបធវចីតិថរបស់េលួនឲ្យផូរផង់ 
ទាំងបនោះជ្ញពាកយរបបៅរបស់រពោះពុទនទាំងឡាយ។ 

 គថាទ២ី រទង់សថមថងថាៈអាំណត់គឺបសចកថីអត់ធន់ជ្ញតបធម៌ដ៏ឧតថម រពោះពុទនទាំងឡាយរទង់រតាស់ថា រពោះនពិាវ ន 
ជ្ញគុណជ្ញតដ៏ឧតថម អបកបសួថដលបបៀតបបៀនសតវដដទ សមាល ប់សតវដដទ មនិថមនជ្ញបពវជតិ មនិថមនជ្ញសមណៈ 
ប យី។ 

 គថាទ៣ី រទង់សថមថងថាៈករិោិមនិតោិះបដៀលអបកដដទ១ ករិោិមនិបបៀតបបៀនអបកដដទ១ ករិោិសរងមួកបុងរពោះបាត ិ
បមាកខ១ ភាវៈដងឹរបមាណកបុងភតាថ ហារ១ ទបីដក នងិទអីងគុយដ៏សាង ត់១ ករិោិបាំបពញពាោមកបុងអធចិតិថ១ 
ទាំងបនោះជ្ញពាកយរបបៅដនរពោះពុទនទាំងឡាយ។ 

 
កបុងអងគរបជុាំបនោះ រពោះអងគក៏រទង់បរៀបចាំថតងតាាំងអគគសាវក័បឆវងសាថ ាំរបស់រពោះអងគផងគឺ៖ រពោះសារបុីរត ថដលជ្ញកាំពូលបលសី 
អស់ ភកិខុ ទាំង ឡាយថផបកខាងបញ្ញដ រតូវបានថតងតាាំងជ្ញអគគ-សាវក័ទី១ ឬ អគគសាវក័សាថ ាំ ចាំថណកតាំថណងជ្ញអគគសាវក័ទី២ 
ឬអគគសាវក័បឆវង បានបៅបលីរពោះមហាបមាគគោល ន ថដលជ្ញកាំពូលបលសីអស់ភិកខុទាំងឡាយថផបកខាងឫទនិ។    
 
អងគសនបបិាតបនោះមានលកខណៈពិបសស របកបបដ្ឋយបហ្តុ ៤ោ៉ា ង បទីបមានប ម្ ោះថា ចតុរងគសនបបិាត។ បហ្តុទាំង ៤ោ៉ា ង 
បនាោះគឺ៖ 

 ទ១ី. ដថងបនាោះចាំដថងបពញបូណ៌មីថេមាឃ 
 ទ២ី. ភិកខុសងឃចាំននួ ១២៥០អងគ ថដលមករបជុាំគប បនាោះ ឥតមានអបកណានិមនថទុកមុនមកបទ គនឺិមនថបដ្ឋយអងគ 

ឯងថតមថង 
 ទ៣ី. ភកិខុសងឃទាំង ១២៥០អងគបនាោះ សុទនថតជ្ញឯហ្ភិិកខុ គរឺពោះពុទនរទង់បាំបួសផ្អធ ល់ទាំងអស់ 
 និងទ៤ី. ភិកខុសងឃទាំង ១២៥០អងគបនាោះ សុទនថតជ្ញរពោះអរហ្នថ ថដលបានសបរមចអភញិ្ញដ  ៦ទាំងអស់។ 

 
អងគសនបបិាតបនោះបកតីមានប ងី បរកាយពរីពោះពុទនអងគរទង់បានរតាស់ដងឹរយៈបពល ៩ ថេគត់។ 
 
រពឹតថិការណ៍ទី២ដនពិធបុីណយមាឃបូជ្ញ គឺបដីមផរី ាំឭកដល់រពឹតថិការណ៍ថដលរពោះពុទនអងគរទង់របកាសដ្ឋក់រពោះជនាម យុសងាខ រ 
បៅចាំបពាោះមុេមារ។ រពឹតថិការណ៍បនោះបកីតប ងីបរកាយបពល ថដលរពោះពុទនអងគរទង់គង់ចាាំវសាទី៤៥ថដលជ្ញវសាចុងបរកាយ 
បដ្ឋយកបុងកាលបនាោះ បសថចមារបានចូលគល់រពោះអងគបហ្យី ក៏អារាធនាបដីមផឲី្យរពោះអងគរទង់ចូលបរនិិពាវ ន។ បពលបនាោះរពោះ 
អងគរទង់របកាស ចាំបពាោះមុេមារថា “ មាប លមារមានចតិថបាប ចូរអបកមានបសចកថេីវល់ខាវ យតចិចុោះ ការបរនិពិាវ នរបស់តថាគត 
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មនិយូរប៉ាុនាម នបទ កនលង ៣ថេ អាំពដីថងបនោះបៅ តថាគតនងឹបរនិពិាវ នបហ្យី”។ ការរបកាសដ្ឋក់រពោះជនាម យុសងាខ របនោះ បានបធវ ី
ឲ្យភិកខុសងឃ និងបរស័ិទទាំងឡាយមានបសចកថីតក់សលុតជ្ញខាល ាំង បដ្ឋយដឹងថារពោះពុទនជ្ញបរមរគូ នឹងរតូវោងចូលបរនិិពាវ ន 
កបុងបពលដ៏ឆ្ប់ខាងមុេ។ ការរបកាសបនោះបកីតមានប ងីបៅដថង ១៥បកីត ថេមាឃ ឆ្ប ាំមាញ់ មុនរពោះអងគបរនិិពាវ ន ៣ថេ។ 
 
អារស័យរពឹតថកិារណ៍សាំខាន់ទាំង២ ខាងបលីបនោះបហ្យី ថដលពុទនសាសនិកជនរគប់របបទសអបកកាន់រពោះពុទនសាសនា ថតង 
របារពនពិធីបុណយមាឃបូជ្ញជ្ញបរៀងរាល់ដថង ១៥បកីត ថេមាឃបដីមផសីថមថងនូវបសចកថីដឹងគុណរបស់េលួនចាំបពាោះរពោះអងគ បដ្ឋយ 
ការបូជ្ញបរគឿងសកាា រៈបផសងៗ សូរតធម៌ សមាទនសលី សាថ ប់ធម៌បៅតាមសទន រជោះថាល បរៀងៗេលួន។ 
 
កមមវធិីបុណយមាឃបូជ្ញ ក៏ដូចជ្ញពិសាេបូជ្ញថដរ បគថតងរបារពនប ងីចាប់ពីបពលោង ចតបៅ បដ្ឋយតរមូវបៅតាមរពឹតថកិារណ៍ 
ថដលបកីតមានប ងីបៅបពលោង ចផង តរមូវបៅតាមបពលបវោថដលមនុសសមាប ទាំងឡាយសរមាកពីការងារបផសងៗផង 
បហ្យីសទិតបរកាមពនលឺរពោះច័នធបពញវង់សាា តលាផង។ បរគឿងសកាា រៈបូជ្ញសាំខាន់ៗបៅកបុងកមមវធិីបុណយបនោះមានដូចជ្ញ បទៀន 
ធូប ផ្អា ភញ ីផ្អា ករមង បរគឿងរកអូបបផសងៗ បៅតាមលទនភាព និងបសចកថីរជោះថាល ។  
 
បដ្ឋយថ ក បៅកបុងវតថអារាមវញិ រពោះសងឃ និងអារាមិកជនទាំងអស់នាាំគប បរៀបចាំសមាា តវតថ នងិបរៀបចាំបរគឿងសកាា រៈបផសងៗ 
តាក់ថតងបភលងី កផូរកាច់រចនាបៅតាមទាំបនៀមទមាល ប់របស់វតថនីមួយៗ។ ជ្ញការកត់សមាគ ល់ បៅកបុងរបបទសកមពុជ្ញបយងី 
កមមវធិីបុណយមាឃបូជ្ញ ពីវតថមួយបៅវតថមយួមិនដូចគប ទាំងរសុងបនាោះបទ ថបលកគប េលោះបៅតាមតាំបន់ រសុកបទសបរៀងៗេលួន 
ថតមានអតទន័យរមួថតមួយគ ឺ បដីមផសីថមថងនូវការដឹងគុណដល់រពោះពុទនជ្ញមាច ស់ថដលជ្ញបរមរគ។ូ ការរបរពឹតថបៅដនកមមវធិ ី
បុណយមាឃបូជ្ញ ជ្ញទូបៅរមួមាន ការដថងហបរគឿងសកាា រៈបូជ្ញរបទកសណិបូជនីយដ្ឋឌ ននានាមានរពោះវហិារជ្ញបដីម បនាធ ប់មក 
បវរបរគឿងសកាា រៈទាំងបនាោះថាវ យចាំបពាោះរពោះរតនរត័យ នមសាា រ សមាទនសលី បហ្យីរពោះសងឃ ឬ អាចារយដកឹនាាំរបកាស 
មាឃបូជ្ញ និងសថមថងរពោះធម៌បទសនាអាំពីពុទនរបវតថិ និងរបវតថិមាឃបូជ្ញតបៅ។ វតថេលោះ រពោះសងឃ និងពុទនបរស័ិទនាាំគប សូរត 
ធម៌ ឬសមូតអាំពពុីទនរបវតថិរហូ្តទល់ភលឺ វតថេលោះបទៀតសថមថងពុទនរបវតថិបៅតាមក័ណឍ នីមយួៗ ឆ្ល ស់គប នឹងសាំប ងសមូតទល់ភលឺ។ 
ថតវតថេលោះរបារពនកមមវធិីរតឹមបមា៉ា ង ១០ ឬ ១១យប់ក៏បញ្ច ប់បៅ អារស័យបៅតាមលទនភាព និងបសចកថីរជោះថាល ។ 
 
េលឹមសារសាំខាន់ថដលបយងីរតូវសិកាពីកមមវធិីបុណយមាឃបូជ្ញ គឺបៅរតង់ការយកឱ្វាទរបស់រពោះអងគមកបគរពរបតិបតថ ិ
រតឹចាំណងសាមគគី រមួរស់បដ្ឋយសុេសនថិភាពកបុងនាមជ្ញពុទនសាសនិកជន និងមនុសសជ្ញតិទូបៅ បហ្យីបបងាីតបាននូវពិភព 
បោកមួយ ថដលរបាសចាកការបបៀតបបៀនគប  សមលងឹបមីលគប បដ្ឋយទឹកចិតថបមរត ីរសឡាញ់រាប់អានគប ជ្ញបរៀងរហូ្ត។ 
 
បនោះជ្ញពធិីបុណយដនរពោះពុទនសាសនាដ៏សាំខាន់មួយ ថដលដូនតាថេមរបានបគរពនងិរកាមករហូ្តដល់សពវដថង។ ពធិីបនោះបាន 
កាល យជ្ញទាំបនៀមរបដពណីរបស់ថេមរបៅបហ្យី។ ការរកាបាននូវទាំបនៀមរបដពណីបនោះ ក៏ប ម្ ោះថា រកានូវអតថសញ្ញដ ណរបស់ 
ថេមរ ថដលបធវឲី្យវបផធម៌ថេមរបៅថតបនថរស់រានមានជីវតិជ្ញអមតៈ៕ 
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ពិធីបលៀងបមមត់បៅភូមិរកវា៉ា ន់ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
ជ្ញបរឿងករមសរមាប់មនុសសសម័យថមីថដលបានគិតគូរ នងិបជឿស ប់បលីជាំបនឿ មូលបហ្តុបដ្ឋយសារថតវទិាសាស្តសថបជឿន 
បលឿនខាល ាំង។ ការមនិសាគ ល់ពតីដមល និងយកចតិថទុកដ្ឋក់របស់កូនថេមរភាគបរចីន បូករមួនងឹការហូ្រចូលវបផធម៌បរបទសផង 
បនាោះ បានបធវីឱ្យទាំបនៀមទមាល ប់មួយចាំននួ ថដលជ្ញបករមរតកដូនតាបនសល់ទុករាប់សតវតសមកបហ្យីរតូវបាត់បង់មថងបនថចិៗ។ 
 
បដ្ឋយថ ករបជ្ញពលរដឌរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បៅថតេិតេាំរកានងិបគរពជាំបនឿជ្ញបរចនីឱ្យបៅរស់រានរហូ្ត 
ដល់សពវដថង ជ្ញក់ថសថង «ពិធីបលៀងបមមត់»។ ពិធីបនោះជ្ញជាំបនឿមួយកបុងចាំបណាមជាំបនឿជ្ញបរចីន ថដលអបកភូមិរកវា៉ា ន់ និងភូម ិ
ដដទបទៀតកបុងរមណីយដ្ឋឌ ន អងគរថតងថតរបារពនបធវីមនិថដលអាក់ខាន បដ្ឋយពួកគត់យល់ថា វាអាចជយួបបណថ ញបខាម ច 
រពាយ បសិាច ឧបរទពចដរងបចញពីភូមិសាទ ន និងបួងសួងលួងបោមរគូបាអាចារយ អបកតាមាច ស់ទកឹ មាច ស់ដ ីមាច ស់ដរពរពឹកា 
បទវតាថថរកាភូមិ បដីមផជីយួកូនបៅកបុងភូមិឱ្យបានបសចកថីសុេចបរមីន។ 
 
បោកោយ ជុច យនិ  ជ្ញចាស់ទុាំកបុងភូមិបានបលីកប ងីថា ពិធីបនោះ ជ្ញបករដាំថណលរបស់ដូនតាថដលបានបធវីតៗគប សរមាប់ 
បបណថ ញបខាម ចឧបរទពចដរង និងសុាំបសចកថសុីេចបរមីន។ មួយបទៀត គឺបគបធវពីិធីបនោះប ងីសរមាប់អបកថដលឈ ឺ នងិអបក 
ណាថដលមានរគសូណឌិ ត បដមីផឱី្យបមីលថា បតីអបកឈគឺត់េុសរគូកាំបណីតខាងណា ខាងមាថ យ ឬខាងឪពុក។  
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បរគឿងរបដ្ឋប់សរមាប់ពធិចូីលរូប 
បគបានបរៀបចាំបរគឿងរណាថ ប់មានដូចជ្ញ បាយសីរទង់បរគឿង៥រតួ១គូ បាយសីរទង់បរគឿង៣រតួ១គូ បាយសីបា៉ា កឆ្ម១រតួ៥គូ 
សាល ធម៌៥គូ បាយសីរគកូាំបណីត។ សបមលៀកបាំពាក់សរមាប់អបកចូលរូប មានពណ៌បេៀវ បលឿង រកហ្ម ស។ បថនទមពបីនាោះ 
ក៏មាន បជងីពានេននរបាាំ២ ជមបួន៣ថាស រចមថដលមានរាងថពររចមុោះរជូកសរមាប់បបណថ ញរពាយបិសាច១ បាយសាំណុាំ  
ទឹកអងគបាំពង់េចី១ មាន់បសាង រ២កាល បចក២សបិត បតាក២ ទូក១គូនងិដាំរ១ីគូបធវពីីសាព ន់។ វង់បភលងគឺជ្ញឧបករណ៍សាំខាន់ 
សរមាប់ពធិីបលៀងបមមត់បនោះ។ បមមត់រគប់រូបទល់ថតមានបភលងរបគាំរតូវបទបទបីចូលបាន។ តាមការសបងាត ឧបករណ៍វង់ 
បភលងថដលយកមកបរបីរបាស់កបុងកមមវធិីបនោះមានសគរបភលងរគឹមចាំនួន៣ ឃមឹ១ តាបឃ១ រទថេសបី១ និងរទបសារ១។ បោកតា 
មាប ក់ថដលជ្ញសមាជិកកបុងវង់បភលងបានបលីកប ងីថា បភលងថដលរតូវរបគាំសរមាប់កមមវធិចូីលរូបបនាោះមាន៤ របបភទគឺបភលងដរព 
ខាងបកីត បភលងមលប់ដូង បភលងភាល ាំង និងបភលងភបាំរសួច។ បោកបនថបទៀតថា កបុងចាំបណាមបភលងទាំងបួនបនោះ មានថតបភលងចាំនួនពីរ 
បទថដលរតូវបានបគនិយមយកមករបគាំកបុងកមមវធិីចូលរូបគឺ បភលងមលប់ដូងនងិបភលងភាល ាំង។ បរៅពីបនោះ សបមលៀកបាំពាក់ ក៏ជ្ញ 
បរគឿងរបដ្ឋប់សាំខាន់ថដរសរមាប់អបកចូលរូប ពីបរពាោះវាជ្ញការទមទររបស់រគូកាំបណីត បហ្យីសបមលៀកបាំពាក់បនោះបទៀត តរមូវ 
ឱ្យមានថត៤ ពណ៌គមឺានពណ៌រកហ្ម ពណ៌ស ពណ៌បលឿង ពណ៌បេៀវ អាចជ្ញសាំពត់កផនិ អាវ និងកថនសងសរមាប់ពានា។  
 

     
 
អបកចូលរបូ  
សរមាប់កមមវធិីបនោះ តអួងគថដលមិនអាចេវោះបាននងិសាំខាន់ខាល ាំង គអឺបកចូលរូប។ អបកចូលរូបភាគបរចនី បយងីសបងាតបឃញី 
មានថតមនុសសថដលមានវយ័ចាំណាស់ ជ្ញមនុសសរសី៤នាក់ និងមនុសសរបុសមាប ក់ ថដលមានរគូចូលសណឌិ ត ទាំងរគូកាំបណីត 
និងដូនតា។ លកខណៈពិបសសមួយបទៀត គឺអបកចូលរូបជ្ញមនុសសថដលមានជាំងឺ បហ្យីការចូលបនោះចង់ដឹងថា បតបុីគគលអបក 
ឈ ឺមានការេុសឆ្គ ាំឆគងបរឿងអវ ីចាំបពាោះរគូកាំបណីតឬក៏ចាំបពាោះដូនតាខាងឪពុកខាងមាថ យ។ បរកាយពីបភលងរបគាំរចួមក អបកចូល 
រូបក៏អងគុយកាន់ផថលិដ្ឋក់អងារ និងបទៀនកាំពុងបឆោះ។ បរកាយពីបលងបភលងរតូវបហ្យី អបកចូលរូបក៏ប ងីរា ាំពត់ថពនបៅតាម 
កាច់ នងិរបបភទរគូថដលចូល។ រគេូលោះក៏ហ្ក់បោតខាល ាំងៗ រគូេលោះក៏រា ាំថបបសុភាពរាបសារ សថមថងទកឹមុេញញឹមផង យាំផង 
ចាប់កាន់ជមកាំបណីតមកពនិតិយបផាៀងផាង បហ្យីទញសបមលៀកបាំពាក់មកបសលៀកពាក់តាមចាំណង់ចាំណូលចតិថបរៀងៗេលួន។ 
មួយសនធុោះមក បទបីអបកចូលរូបអងគុយចុោះបៅវញិ បហ្យីមានអបកចាាំសួរនាាំបហ្តុោ៉ា ងបនោះមួយ បហ្តុោ៉ា ងបនាោះមួយទក់ទង 
នឹងបុគគលអបកឈ។ឺ  
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អបកចូលរមួពធិ ី
បកមងចាស់របុសរសីបរចីនណាស់ ថដលបានចូលរមួកបុងពធិីបនោះ បដ្ឋយរាប់ទាំងសាច់ញាតថិដលជួយបរៀបចាំពិធ ី នងិអបកថដល 
មកចូលរមួទសសនាការបញ្ចូលរូប។ អបកេលោះជួយទោះដដបនធររមួនឹងបទបភលង េលោះបទៀតថរសកបហា  បហ្យីមានេលោះបទៀតបានចូល 
បៅសុាំអបកចូលរូបបសាថ ោះផលុ ាំ បរបាោះរពាំទកឹមនថ និងសាកសួរទក់ទងនឹងជាំងឺរបស់េលួនតាាំងពីកមមវធិីបានចាប់បផថីមរហូ្តដល់ចប់។ 
 

      

បនោះជ្ញការអភិរកសមរតកដូនតាដ៏លារបស់អបករសុកអងគរ ថដលមានតាាំងពបីរមបុរាណមក។ ទាំបនៀមទាំងបនោះបហ្យី ថដលបធវ ី
ឲ្យអងគរមានប ម្ ោះថា ជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ មានជីវតិជ្ញបរៀងរហូ្ត។ មា៉ាងបទៀត របដពណីរបបៀបបនោះបហ្យី ថដលបធវឲី្យអបក 
រសុកអងគរបៅថតជ្ញឃាល ាំងផធុកនូវមត៌កវបផធម៌ដូនតាថេមរ ដ៏គួរឲ្យសរបសីរ បបីបទោះជ្ញបានឆលងកាត់ដាំណាក់កាលវវិតថន៍ជ្ញបរចនី 
ជាំនាន់មនុសសមកបហ្យីកថ។ី បនោះបហ្យីគឺជ្ញសញ្ញដ ណដនរពលឹងជ្ញតអិងគរ ថដលជ្ញបករដាំថណលរបស់ដូនតាថេមរសម័យអតីត 
កាល៕ 
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រកមុអភិរកសដរពបឈរីបាសាទបកាោះបករចាប់បផថមីយុទននាការ ផសពវផាយអាំពីការងារអភិរកសដល់របជ្ញពលរដឌ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
រកុមការងារផសពវផាយអប់រ ាំអាំពីការងារអភិរកសដរពបឈបីៅតាំបន់របាសាទបកាោះបករ នារពកឹដថងទី២៥ ថេកុមភៈបនោះ បានចុោះជួប 
របជ្ញពលរដឌជ្ញង២០០នាក់ បៅវតថរសយ៉ាង់ ឃុាំរសយ៉ាង់ រសុកគូថលន បេតថរពោះវហិារ។ ការជួបជុាំបនោះ គឺកបុងបគលបាំណង 
ផសពវផាយ និងអប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌឲ្យយល់ដឹងអាំពីតដមលដនការងារអភិរកស និងបគលការណ៍សាំខាន់ៗថដលរតូវអនុវតថកបុងតាំបន់ 
អភិរកសដនរបាសាទបកាោះបករ។ បនោះជ្ញបលីកទី២បហ្យីដនយុទននាការចុោះអប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌ បនាធ ប់ពីយុទននាការទ១ី បានបធវ ី
ប ងីកាលពីដថងទ១ី៨ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅភូមិរ ាំបចក ឃុាំរសយ៉ាង់ បេតថរពោះវហិារ។ ការផសពវផាយអប់រ ាំ គឺជ្ញបបសកកមមដ៏ 
សាំខាន់មយួថដលរតូវបធវីដាំណាលគប នឹងការបស្តងាា ប ទប់សាា ត់បទបលមសីដរពបឈបីៅតាំបន់អភិរកសបនោះ។ 
 
ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្  អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនគណៈកមមការចរមោុះរគប់រគងអភិរកស 
ដរពបឈតីាំបន់របាសាទបកាោះបករបានពនយល់លមាតិអាំពីបគលការណ៍អភិរកសតាំបន់បកាោះបករ ថដលយកគាំរូតាមតាំបន់រមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ។ ឯកឧតថមបានអាំពាវនាវឲ្យមានការចូលរមួពីសាំណាក់របជ្ញពលរដឌកបុងការងារបនោះ។ “ដរពបឈី និងបបតិកភណឍ  
គឺជ្ញរបស់ បយីងទាំងអស់គប បបីរបជ្ញពលរដឌបយីងចូលរមួ គឺមិនរតឹមថតឈប់កាប់បាំផ្អល ញដរពបឈីប៉ាុបណាត ោះបទ ថតក៏អាចជួយ 
ពនយល់ថណនាាំឲ្យអបកបផសងបទៀតចូលរមួថដរ។ មិនរតឹមប៉ាុបណាត ោះ របជ្ញពលរដឌក៏មិនរតូវឈរបមីលអបកណាមកបាំផ្អល ញដរពបឈី 
និងបបតិកភណឍ របស់បយីងថដរ” ។  
 
បោក ននិ ចាន់សាបមៀន  របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ីបទសភាពវបផធម៌ នងិបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបញ្ញជ ក់ 
កបុងពិធផីសពវផាយបនោះថា ការអភិរកសដរពបឈមីានសារៈសាំខាន់ណាស់ចាំបពាោះរបាសាទកបុងតាំបន់បកាោះបករ។ បោកពនយល់ថា 
ដរពបឈមីានរបបោជន៍៤ ោ៉ា ងចាំបពាោះរបាសាទគឺ ដរពបឈជី្ញរបាាំងេយល់មិនឲ្យបក់បបាកខាល ាំងមកប៉ាោះរបាសាទ ដរពបឈ ី
ការពារចបរមាោះទកឹថដលហូ្របុកខាល ាំងមកបលីរបាសាទ ដរពបឈជី្ញរកាសាំបណីមជ្ញរបចាាំចាំបពាោះរបាសាទ និងជ្ញចុងបរកាយ 
ដរពបឈបីានផថល់បសាភណភាពដ៏រសស់សាា តដល់របាសាទ។ បោកបរៀបរាប់ថា របាសាទថដលអាចតាាំងបៅរាប់ពាន់ឆ្ប ាំកនលង 
មកបនោះ ក៏បដ្ឋយសារមានគរមបដរពបឈបីនោះបហ្យី។ 
 
បោក អុតិ ភូរមា នាយករដឌបាលដរពបឈបីេតថរពោះវហិារបលីកប ងីកបុងពធិីផសពវផាយបនោះថា របជ្ញពលរដឌទាំងអស់រតូវផ្អល ស់ 
បថូរគាំនិតពីការកាប់បាំផ្អល ញមកជ្ញការចូលរមួថថរកាដរពបឈវីញិ។ បោកក៏បានអាំពាវនាវឲ្យរបជ្ញពលរដឌចូលរមួកបុងការអភិរកស 
បនោះថដរតាមរយៈការមនិកាប់បាំផ្អល ញ ឬរុករានដីបធវីកមមសិទន ិនិងចូលរមួរាយការណ៍រាល់បពលរបទោះបទបលមីសដរពបឈបីផសងៗ 
ដល់សមតទកចិចពាក់ព័ននទាំងអស់។  
 
បោកតាឈុន បអឿន អាយុ៧២ឆ្ប ាំជ្ញអតីតរគូបបរងៀនសម័យសងគមរាស្តសថនិយម បានសថមថងនូវការគាំរទោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹ 
ចាំបពាោះការងារអភិរកសដរពបឈ ី និងសកមមភាពអប់រ ាំផសពវផាយបនោះ បដ្ឋយបោកតាបញ្ញជ ក់ថា របជ្ញពលរដឌភាគបរចនីថដល 
បានកាប់រានដី ឬលួចកាប់ដរពកនលងមកគមឺកពមីិនយល់ពតីដមលដនដរពបឈ ី និងបបតិកភណឍ របស់ជ្ញត។ិ បោកតាបញ្ញជ ក់ថា 
ការទប់សាា ត់បទបលមីសដរពគឺរតូវបផថីមបចញពីអបកអភិរកសថតមថង។ បបីអបកអភិរកសបធវីរតឹមរតូវ បដ្ឋយហា នដ្ឋក់បទសចាំបពាោះ 
អបករបរពឹតថមិនបលីកថលងបនាោះ របជ្ញពលរដឌចាស់ជ្ញនឹងខាល ចរអាជ្ញមិនខាន។ ទនធមឹនឹងបនោះបោកតាក៏បានអាំពាវឲ្យរបជ្ញ 
ពលរដឌចូលរមួឲ្យបានរគប់គប  បដីមផថីថរកាដរពបឈ ីនិងបបតកិភណឍ ដូនតាឲ្យបានគង់វងស។ 
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សូមបញ្ញជ ក់ថា បដមីផទីប់សាា ត់បទបលមសីដរពបឈបីៅតាំបន់បកាោះបករ ថដលរគប់រគងបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
បានបបងាីតគណៈកមមការចរមោុះមួយ ថដលមានប ម្ ោះថា គណៈកមមការចរមោុះរគប់រគង អភិរកស និងការពារដរពបឈបីៅតាំបន់ 
របាសាទបកាោះបករ កាលពីបដមីថេមករាកនលងបៅបនោះ។ រកមុការងារបនោះមានបបសកកមមសាំខាន់ៗដូចជ្ញ ការផសពវផាយអប់រ ាំ 
របជ្ញពលរដឌឲ្យយល់ដឹងអាំពកីារងារអភិរកសដរពបឈ ី ការងារទប់សាា ត់បទបលមសីដរពបឈជី្ញបដីម។ ការងារបនោះទទលួបានការ 
ងារ គាំរទោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹពសីាំណាក់គណៈអភបិាលបេតថរពោះវហិារ ជ្ញពិបសសការចូលរមួបដ្ឋយផ្អធ ល់ព ីឯកឧត្តម អ ុ៊ុំ 
ម៉ា រ៉ា  អភិបាលដនគណៈអភបិាលបេតថរពោះវហិារ នងិអាជ្ញញ ធរពាក់ព័ននទាំងអស់៕ 
 

    

    

 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជាំរញុសាទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលចិន បដីមផកិីចចការអភិរកសអងគរ 
បរជីសបរសីរបាសាទបបងមាោជ្ញការដ្ឋឌ នជសួជុលថម ី
ផាយបៅដថងទី    ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

បៅកបុងជាំនបួពិភាកាការងារ អាំពីការពរងងឹកិចចសហ្របតិបតថិការលារបបសីររវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយក 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិ បោក Xu Yang អគគនាយករងដនរាជបណឍិ តសភាចនិសរមាប់បបតិកភណឍ  នារពកឹដថងទ២ី៦ 
ថេកុមភៈឆ្ប ាំ២០១៦ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានជាំរុញខាងភាគីចនិពិចារណាបរជីសបរសីយករបាសាទបបងមាោ ជ្ញការដ្ឋឌ នជួស 
ជុលថមី បនាធ ប់ពីការជួសជុលបៅរបាសាទតាថកវ រតូវបានបញ្ច ប់បៅឆ្ប ាំ២០១៧។ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថថលងអាំណរគុណដល់ភាគីចិនថដលចូលរមួចាំថណកកបុងការ 
ងារជួសជុល និងអភិរកសរមណីយរដ្ឋឌ នអងគរ និងបានរ ាំលឹកអាំពជីាំនួបរវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ 
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អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌ មស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង ឯកឧត្តម Li 
Xiaojie អនុរដឌមស្តនថីរកសួងវបផធម៌ដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិន កាលពីថេកញ្ញដ ឆ្ប ាំ២០១៥ បដមីផបីសបីរដ្ឋឌ ភិបាលចនិ 
ជួយជួសជុល សបស្តងាគ ោះរបាសាទបបងមាោ។  
 
ជ្ញកិចចបឆលីយតប បោក Xu Yang អគគនាយករងដនរាជបណឍិ តសភាចនិបបតកិភណឍ វបផធម៌ មានរបសាសន៍ថា បោកសូម 
ថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះកចិចសហ្របតិបតថកិារលា ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតផថល់ជូនភាគីចិន ។ បោករពមទាំងរកមុ 
ការងារនឹងអបញ្ជ ីញបៅទសសនកិចចបៅរបាសាទបបងមាោនាប៉ាុនាម នដថងខាងមុេ បហ្យីបោកនឹងបធវីរបាយការណ៍ទសសនកិចច 
បនោះជូនបៅរកសងួវបផធម៌ដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិ បដីមផបីធវីការពនិិតយ និងសបរមច។ ទនធឹមនឹងបនោះ បោកក៏បានបសប ី
សុាំឱ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផថល់ជ្ញព័ត៌មានទូបៅបថនទមបទៀតអាំពីរបាសាទបបងមាោ។ 
 
ជ្ញមួយគប បនោះថដរ កិចចពភិាកាក៏បានបផ្អថ តបៅបលីការបរៀបចាំការោិល័យការងាររបស់ សាទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលចិន បដីមផកីិចចការ 
អភិរកសអងគរ កបុងមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ការងារជួសជុលប ងីវញិមណឍ លព័ត៌មានបៅរបាសាទបៅសាយបទវតា 
និងការសាងសង់មណឍ លព័ត៌មានបៅរបាសាទតាថកវ។ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីីការអនុវតថចរាចរណ៍ឯកទិសបៅបខាល ងទវ រទបនលអុាំ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ       ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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ផ្នែកទ ី៣ 

ប្បចផំ្ខម្នីា 

អបករសកុអងគរមានជាំបនឿបលកីារបលៀងបមមត់នឹងនាាំមកនូវបសចកឋសុីេចបរមីនដល់េលួន និងភូមិសាទ ន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
សកាថ នុពលបទសចរណ៍បៅបេតថបសៀមរាប គឺបទសចរណ៍វបផធម៌ ថដលបរៅពីរបាងគរបាសាទដ៏លផលីាញជ្ញបរចីនបហ្យីបនាោះ 
ជាំបនឿក៏ជ្ញដងួរពលងឹថដលមានជីវតិរស់របវកី និងមានឥទនពិលកបុងផបត់គាំនិតរបស់អបករសកុអងគរ បហ្យីរតូវបានបគរពបូជ្ញ 
និងបជឿជ្ញក់ោ៉ា ងមុតមាាំបទៀតផង។  
 
មានជាំបនឿពដូីនតាជ្ញបរចីនថដលអបករសុកអងគររកា បពលបនោះបយងីនឹងបលកីពីពធិីបលៀងបមមត់ថដលអបករសុកនគរបរៅ និង 
រសុកភូមិបផសងបទៀតបទីបថតបញ្ច ប់។ អបកនគរបរៅ បធវីពិធីបលៀងបមមត់ បដ្ឋយអបកចូលរូបទាំងអស់រតូវមកជួបជុាំគប បៅផធោះរគ ូ
ធាំប ម្ ោះគង់។ រគូធាំមានតួនាទីបមីលការេុសរតូវអបនាធ ងបោងកូនៗទាំងអស់ថដលមកចូលរមួ ថតកថនលងេលោះបទៀតគម នរគូធាំបទ 
មានថតបុគគលប៉ាុបណាត ោះ បហ្យីបគបលៀងបៅថតផធោះអបកឈ។ឺ ប៉ាុថនថបទោះបីមានភាពេុសគប ោ៉ា ងណាកថ ី ក៏ពធិីបនោះមានបគល 
បាំណងរមួថតមយួ គឺបដមីផឱី្យអបកសបងរូបជ្ញរស ោះសោះបសផយីពីជាំងឺបរាគ បបណថ ញរពាយរព័កស នងិឱ្យភូមសិាទ នបានសុេ 
ចបរមីន បហ្យីពិធីបនោះបគបធវីថតបៅថេមាឃធាំប៉ាុបណាត ោះ កបុងដថងណាក៏បាន បហ្យីបធវពីីយប់ដល់រពឹក។  
 
តាមការសបងាត អបកចូលរបួកបុងពិធីមានបរចីននាក់ មានទាំងចាស់ទាំងបកមងបហ្យី សុទនថតជ្ញមនុសសរសី។ កបុងការបរៀបបរគឿង 
រណាថ ប់មាច ស់រូបរតូវបធវីបដ្ឋយេលួនឯងតាមការបពញចិតថរបស់រគូកាំបណីត ឈបួរ និងរគូសណឌិ តរូប មានសាល ធម៌បស្តញ្ញច ស និង 
បបណាថ យ ថដលបធវីពី បដីមនងិសលឹកបចក ជម៤ ជមមាច ស់រូប នងិជមរគកូាំបណីតបធវពីីថផលដូង បដមីថេលងគង់ បដីមចាមរ ី រូបសាវ  
រូបតាឥស។ីល។ បាយសបីា៉ា កឆ្ម រមួទាំងសបមលៀកបាំពាក់ បរគឿងអលងាា រ សមាភ រៈ បផសងៗបទៀត និងបរគឿងសាំថណនផង។ 
 
ការរបគាំបភលង ភាគបរចីនគតឺរមូវតាមចាំណូលចិតថរគសូណឌិ ត មានបទបសថចោង សាំបៅថយ របផ្អត បទរបគាំរគូ នងិបទ 
របជ្ញរបិយថេមរជ្ញបដីម។ បបតីាមការបរៀបរាប់របស់អបករសកុមួយចាំនួនធាំបានរបាប់ថា កបុងការបលៀងបមមត់បនោះ វតទុបីថដល 
សាំខាន់ជ្ញងបគគឺបភលង សបមលៀកបាំពាក់ និងជម។ បបីបភលង សបមលៀកបាំពាក់ ជមមិនដូចអវីថដលរគូចង់បាន រគូក៏មនិចូលរូបអបក 
សបងថដរ។ រគូនឹងបធវីឱ្យរូបយាំបសាក េឹង បបាកកបមធចជមនងិបរគឿងរណាថ ប់ដដទបទៀត រគវាត់បចាល បហ្យីបធវឱី្យមាច ស់រូបបៅ 
ថតឈមឺិនជ្ញរស ោះពីជាំងឺប យី។ ផធុយបៅវញិបបីរគូបពញចិតថ រគូនងឹបលកីថថបថីបវតទុទាំងបនាោះ យកបៅបងាួតរគធូាំបសីច 
សបាយរកីរាយ បហ្យីបធវីឱ្យមាច ស់រូបជ្ញពីជាំងសុឺេកាយសបាយចិតថ។ 
 
អ ាំរស ីគង់ ជ្ញរគូធាំ តាំណាងឱ្យរូបបសថចសាវ  បៅ «រពោះរាជរគ»ូ មានធបូជ្ញសមាភ រៈសាំណពវចតិថ បានរបាប់ថា មកដល់បពលបនោះ 
អ ាំរសីមាន រគូកាន់ជ្ញង៨ឆ្ប ាំបហ្យី។ ដាំបូងអ ាំមិនបជឿបលីរពោះអងគ រគូចូលរូបអីបទ រហូ្តដល់អ ាំឈរឺតដ្ឋបរតដួសបសធីរសាល ប់រក 
បពទយបីបួនបមីលមិនជ្ញ ក៏បៅថតមិនបជឿ បហ្យីបគរបាប់ថាឱ្យកាន់រូប ក៏គត់មិនេវល់។ ចុងបរកាយទាំងបថី ទាំងកូនគត់ក៏ឈ ឺ
បទៀត បទីបគត់សបរមចចិតថបជឿ បហ្យីបរៀបចាំគិតគូរ នងិរបតបិតថិតាមរគចូង់បាន។ អ ាំរសីបនថបទៀតថា បដីមប យីអ ាំរកណាស់ 
មានកូនដល់បៅ៨នាក់ ផធោះេធមរបេករខាក មានជាំងឺមិនដ្ឋច់ ថតតាាំងពីបជឿមក បធវីឱ្យជីវតិថរបរបួលខាល ាំង បថីក៏ឈប់ផកឹ កូនបៅ 
ក៏សុេសបាយ បទោះមិនមានខាល ាំង ថតមានផធោះសថមផងសមរមយបពញបដ្ឋយសុភមងគល។ អ ាំរសីមិនរតឹមថតអបកចូលរូបបទ 
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ថតជ្ញរគូពាបាលជាំងឈឺកឺាលវលិមុេនិងបដ្ឋោះអាំបពោី៉ា ងពូថកស័កឋសិិទនិបទៀតផង មានអបកជិតអបកឆ្ង យ ចូលមករកពងឹពាក់ 
មិនថដលដ្ឋច់ដថង ថតមនិថដលកាំណត់រទនឹបបទ។ ជ្ញធមមតាអ ាំពាបាលអបកជាំងឺបបថីា៣ដថងជ្ញគឺ៣ដថង ោ៉ា ងយូរបាំផុត៨ដថង 
បហ្យីមានភាគតិចណាស់ថដលមិនសូវសមរបកប។ ដូបចបោះបហ្យីឱ្យថតដល់ថេមាឃធាំ អ ាំរតូវបលៀងបមមត់មថង បដ្ឋយមាន 
កូនៗមកចូលរមួចាប់ព២ី០បៅ៣០នាក់ជ្ញង ។ កបុងបពលបលៀងបមមត់បនោះ ក៏មានអបកជាំងឺមកបមីលបរចីនថដរ បរពាោះជ្ញដថង 
ថដលរគូពូថកខាល ាំង។ 
 
បថនទមពីបនាោះ អ ាំរសីក៏បរៀបរាប់បដ្ឋយអឹមបអៀននិងអស់សាំបណីចថា បពលចូលរូបអត់ខាម សបទ ឮថតបភលងពណិពាទយ គចឺង់ថតរា ាំ 
រទាំមិនបាន ទាំងតាមធមមតាអ ាំរសីជ្ញមនុសសបអៀនបរចីន សុភាព មិនបចោះរា ាំថរកសូមផបីនថិច។ អ ាំរសនីឹងបនថជាំបនឿបនោះរហូ្ត 
បរពាោះជាំបនឿបនោះបធវីឱ្យអ ាំ រគួសារអ ាំ និងរសុកភូមិមានកឋីសុេ បហ្យីមិនបជឿថដរថាជាំបនឿបនោះនងឹបាត់បង់ពីទកឹដីអងគរថដរបដ្ឋយ 
សារមានកូនបៅបរចីនណាស់ បគរពរបតបិតថិនងិបជឿជ្ញក់ ចាំថណករគួសារគត់ បពលអត់ពីគត់បៅ រពោះអងគថដលកាន់រូប 
នឹងឱ្យកូនរបុសបៅគត់សបងបនថ បរពាោះបគមានរគូកាន់តាាំងពីកាំបណីត បហ្យីបចចុបផនបកូនរបុសគត់ក៏ជ្ញអបកពាបាលជាំងឺឱ្យ 
បគដ៏ពូថកមាប ក់ថដរ។  
 
អ ាំរស ីជុន អាយុ៥២ឆ្ប ាំ ជ្ញអបកភូមនិគរបរៅបានរបាប់ថា ចាំបពាោះអបករសុកបនោះ បគបជឿជ្ញក់បលីបលៀងបមមត់បនោះណាស់ 
មិនថដលមានអបកណាហា នរបមាថបមីលងាយបទ ថតអាចបលងបសីចរា ាំថរកជ្ញមួយបមមត់បាន បហ្យីបគបលៀងបមមត់បដមីផឱី្យ 
ជ្ញពីជាំង។ឺ រាល់ឆ្ប ាំបគបលងបៅទីបនោះផង (ផធោះអ ាំរសី គង់) បៅខាងលចិភូមផិង បហ្យីតាាំងពីបកីតមក បឃញីបគរបារពនពិធ ី
បនោះរាល់ឆ្ប ាំឱ្យថតដល់ថេមាឃធាំ។ អ ាំរសបីញ្ញជ ក់ថា បៅបពលរគូចូលបហ្យី រូបបនាោះថតងបដីររកសាច់ញាតិបដីមផយីកបរគឿង 
រណាថ ប់ឱ្យ បបីរកមិនបឃញីបទ គឺបៅថតបដីររកបពញហ្បងឹ។ បមមត់រសឡាញ់ជម សបមលៀកបាំពាក់ និងបភលងណាស់ បបីចូលបាន 
រា ាំថរក គឺេលួនមាច ស់បនាោះនងឹជ្ញសោះបសផយី ថតបបីមិនចូលបទ មាច ស់រូបបនាោះនឹងបៅថតឈដឺថដល បហ្យីបបីបមមត់េុសជមវញិ 
គឺង៉ាក់ខាល ាំងណាស់ ជួនកាលយាំមួយយប់វាស់រពឹកក៏មាន បហ្យីបបាកបរគឿងរណាថ ប់បចាលអស់។ អ ាំរសីបនថបទៀតថា រូបមយួ 
មានរគូ៣បៅ៤នាក់ឯបណាោះ រគូមួយបចញ រគូមួយចូល ឯរូបេលោះបទៀត ក៏មិនមានរគចូូលថដរ បរពាោះបរៀបចាំឱ្យរគូមិនរតូវ។  
 
បងរស ីរា៉ា ត់ អាយុ២៩ឆ្ប ាំ បានរបាប់ថា គត់មានរគកូាន់២ឆ្ប ាំបហ្យី បហ្យីបនោះជ្ញឆ្ប ាំទី២ថដលគត់មកបលៀងបមមត់នឹងបគ។ 
គត់មានរូប២សណឌិ ត គឺរពោះនាងគងហងីនិងបខាម ចឪពុកគត់។ រគូទាំងពីរសលូតបូតណាស់ ចាំបពាោះរពោះនាងគងហីងវញិ បពលចូល 
រូបមិនទមទរបរគឿងរណាថ ប់អវបីរចីនបទ រគន់ថតចូលមកបដមីផរីា ាំបលងសបាយប៉ាុបណាត ោះ។ មុននឹងគត់បជឿជាំបនឿបនោះ គគឺត់ 
ឈជឺ្ញខាល ាំង បហ្យីបពលរកបឃញីថាមានរគកូាន់ គត់ក៏បរៀបចាំបរគឿងរណាថ ប់ថដលរគូរតូវការ រចួមកចូលរូបនឹងបគ បហ្យីក៏ជ្ញ 
រូបជ្ញអងគបៅ។ បពលចូលគត់ដឹងេលួនថដរ ថតមិនអាចបញ្ញជ េលួនឯងបាន បហ្យីហ្ត់ណាស់បពលចូលរូបរូច ថតមានកមាល ាំង 
និងរស ោះេលួន។  
 
បដ្ឋយថ ក បងរស ី ចននូ បុគគលិកបធវកីារបៅរបបទសដថនងិជ្ញអបកជាំងឺមាប ក់ថដលអ ាំ គង់ ជួយពាបាលឱ្យជ្ញសោះបសផយីបាន 
របាប់ថា ដាំបូងគត់ជ្ញមនុសសរបឹងនឹងជាំបនឿណាស់ រហូ្តដល់គត់លល ក់េលួនឈ ឺ បៅបពទយកបុងនិងបរៅរសុក បគថាគម នជាំង ឺ
អីបទ សុេភាពលាធមមតា ថតគត់បចោះថតសនលប់ ថរសករហូ្ត បទីបគត់មិនអស់ចិតថ ក៏ឮថាអ ាំ គង់ បចោះបមីលជាំងឺ ក៏សាករបថុយ 
មករកបហ្យីក៏ជ្ញដូចបាំណងថមន។ សពវដថងបងរសមីានការបជឿជ្ញក់និងបគរព ជាំបនឿចូលរូបបនោះណាស់ បរពាោះតាាំងពសីាគ ល់អ ាំ 
គង់ មក បងរសីនិងរគួសារសុេសបាយ បចោះថតរកសុីកាក់កបរហូ្ត មិនបឃញីមានខាតបង់ មិនសូវអស់លុយកាក់បៅបពទយ 
បហ្យីក៏មិនេវល់អបកដដទថាបជឿបលីបរឿងអត់របបោជន៍អីថដរ ដូបចបោះបហ្យីបទោះរវល់ប៉ាុណាត  ក៏គត់បឆលៀតមកចូលរមួបលៀង 
បមមត់ថដរ បហ្យីគត់ក៏នាាំមាថ យមកបដ្ឋោះអាំបពីបៅដថងបនោះបទៀតផង។ 
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បនាធ ប់ពចូីលបមមត់ចប់ រគូធាំ ក៏បរៀបចាំពិធបីបណថ ញរពាយ បរពីិតានបដីមផកុីាំឱ្យពួកសភាវៈអារកក់ ចូលមកោយ ី បហ្យីបប ី
តាមការពិនតិយសកមមភាពជ្ញក់ថសថងបៅដថងចូលបមមត់ បរៅពីការបជឿជ្ញក់បលីជាំបនឿបនោះបហ្យី របជ្ញជនថដលបៅកបុងតាំបន់ 
បនោះ មានការអបអរសា ទរនងឹជាំបនឿបនោះជ្ញខាល ាំងទាំងចាស់ទាំងបកមងមកបមលីកកកុញ បនធរថរសកបហា តាមបភលង និង រា ាំបលង 
ឌឺដងជ្ញមួយរូបថដលបររា ាំតាមចងាវ ក់បភលងមិនឈប់។ ការចូលរមួ ភាពបជឿជ្ញក់ និង ការបឃញីបរឿងបហ្តុអសាច រយទាំងបនោះ 
បហ្យីថដលបធវឱី្យពួកគត់យល់ថា វតទុស័កឋិសទិនិនិងបារ មីបៅថតមានជីវតិរស់បៅបលីថដនដីអងគរ មិនសាបសូនយបៅណា 
បទីបបពលឈជឺ្ញអបករសុក អងគរភាគបរចីនមនិថដលបចាលការបន់រសន់ បលៀងបមមត់ បូលរូប បទោះបីជ្ញពកួគត់បៅបពទយថដរ 
ក៏បដ្ឋយ៕ 
 

      
 

      
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួវគគបណថុ ោះបណាថ លសមតទភាពអាំពីការបរៀបចាំថផនការបមសរមាប់ការអភិរកសរបាសាទបៅកបុ
ងតាំបន់អងគរពីសាំណាក់អបកជាំនាញ បារា ាំង 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
មស្តនថីបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចាំនួន៣០នាក់ មកពីនាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍អងគរ នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទ 
កបុង នងិបរៅឧទានអងគរ បានទទលួវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការបរៀបចាំថផនការបមសរមាប់ការអភិរកសរបាសាទ ការបរៀបចាំ 
និងរគប់រគងរបាសាទ «Monument Excutive Development Plan» រយៈបពល៥ដថងចាប់ពីដថងទ២ី៩ ថេកុមភៈ ដល់ដថងទ៥ី 
ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ ថដលបរៀបចាំប ងីបៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ។ 
 
វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបបរងៀនបដ្ឋយបោក SIMON Jean-Christophe ជ្ញសាទ បតយករ និងជ្ញអបកទទួលេុសរតូវថផបក 
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អធិការកិចចបបតិកភណឍ ដនរបបទសបារា ាំង រពមទាំងជ្ញអបកថដលរាជរដ្ឋឌ ភបិាលបារា ាំងបញ្ជូ នឱ្យមកបធវកីារបៅតាំបន់អងគរ នងិ 
បានចូលរមួបបងាតីសាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាឆ្ប ាំ១៩៩៥។ បរៅពីបនាោះបោកក៏បានចូលរមួបរៀបចាំ និងថចករ ាំថលកបទ 
ពិបសាធន៍ ជ្ញបរចីនបៅកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លតាដនបទៀតផង មុននងឹបោកចាកបចញពីរបបទសកមពុជ្ញនាឆ្ប ាំ១៩៩៨។  
 
បោក SIMON បានរបាប់ពីបគលបាំណងដនវគគសកិាបនោះថា បធវីប ងីបដមីផបីបងានីសមតទភាព ចាំបណោះដឹង ជាំនាញអាំពីការ 
បរៀបចាំថផនការបមសរមាប់អភិរកសរបាសាទ ការបរៀបចាំ និងរគប់រគងរបាសាទដល់មស្តនថបុីគគលិកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដល 
ពាក់ព័នន បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់ទាំងរទឹសថ ីនិងការអនុវតថជ្ញក់ថសថងបៅរបាសាទរពោះបគនិងរបាសាទបាគង។ បោកបនថបទៀតថា 
បបីបរៀបចាំថផនការបមកបុងការអភិរកសរបាសាទបានលា នឹងអាចបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ កបុងការអភិរកសរបាសាទ បញ្ញហ ទក់ទងនងឹ 
តាំបន់អភិរកសជុាំវញិរបាសាទ បញ្ញហ បសដឌកិចចរបជ្ញពលរដឌមូលដ្ឋឌ នបៅជុាំវញិរបាសាទ ថដលអាចជយួឱ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បរៀបចាំរគប់រគង បគលនបោបាលបទសចរណ៍ឱ្យទទលួបានបសវាលាបពញបលញមយួ។ បរៅពីបនាោះក៏ទក់ទងនឹងការអប់រ ាំ 
របស់សសិសនិសសតិផងថដរ បរពាោះរបាសាទជ្ញថផបកមួយដនការអភិវឌណ។ 
 
បថនទមពីបនាោះ បោក SIMON ក៏មានមតិថដរចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលមានតួនាទកីបុងការអភិរកស បរៀបចាំ រគប់រគង 
របាសាទ និងលាំហូ្ដនបទសចរណ៍ បនោះជ្ញវគគសិកាមានអតទរបបោជន៍បាំផុតថដលអាចចងរកងជ្ញឯកសារទុក បដមីផរីសាវ 
រជ្ញវបៅដថងបរកាយ បហ្យីក៏ជយួឱ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរៀបចាំបលង់កបុងការរគប់រគងតាំបន់អងគរបានលាថដរ បរពាោះតនួាទីអបសរា 
មានទាំងការអភិរកសផង អភិវឌណតាំបន់អងគរផង និងរគប់រគងបទសចរណ៍ផង៕ 
 

      
 
 
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបារពនពិធី ទិវាវបផធម៌ជ្ញតិបលកីទី១៨បៅមុេរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បៅពីមុេរបាសាទអងគរវតថ ថដលជ្ញបបតកិភណឍ ពភិពបោកដ៏លផលីាញរបស់កមពុជ្ញ នារពឹកដថងទ០ី២ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបរៀបចាំទិវាវបផធម៌ជ្ញតិ ០៣ មនីា បលីកទ១ី៨ បដ្ឋយមានការអបញ្ជ ីញចូលរមួពីសាំណាក់ថាប ក់ដកឹនាាំ 
សាទ ប័នពាក់ព័នន មស្តនថីបុគគលិក ឆ្ម ាំ កមមករ និងសិសស នសិសតិោ៉ា ងបរចីនកុោះករ។ 
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របលនបទសាំខាន់សរមាប់ពិធកីបុងឱ្កាសបនាោះគ ឺ «យុវជនបដមីផវីបផធម៌ជ្ញត»ិ ថដលកបុងនាមអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញសាទ ប័ន 
មានតួនាទីរគប់រគងតាំបន់ឧទានអងគរ ជ្ញសមផតថិវបផធម៌ដ៏មានតដមលរបស់មនុសសជ្ញតទិាំងមូល បានយកចតិថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ង 
ខាល ាំងចាំបពាោះការអភិរកសមរតកទាំងរូបីនិងអរូបីរបស់អងគរ រពមទាំងការបណថុ ោះបណាថ លយុវជនជាំនាន់បរកាយបដីមផបីរតៀមទទលួ 
ការបនថបវនកបុងកិចចការដ៏មានតដមលបនោះ។ 
 
មានរបសាសន៍បៅកាន់អងគពធិីទាំងមូល បោករស ីអ ុ៊ុំ មា៉ា រា៉ា ឌ ីអនុរបលននាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍អងគរ បានបលីក 
ប ងីអាំពីកតិានុភាពដនថដនដអីងគរ រមួទាំងឥទនពិលដនសិលផៈថេមរនាសម័យបនាោះ ថដលបានបដីរតួនាទអីភិវឌណន៍នបោបាយ 
និងវបផធម៌បៅកបុងតាំបន់បហ្យីឥទនិពលទាំងបនាោះបានរគប់ដណថ ប់បសធីរបពញតាំបន់អាសុីអាបគបយប៍ទៀតផង។ តាមរយៈគុណ 
តដមលដ៏វបិសសវសិាលជ្ញសាកលនិងកចិចការងារអភិរកស អភវិឌណន៍ របកបបដ្ឋយចីរភាពរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិមានការ 
ចូលរមួពបីណាថ សាទ ប័នជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិថដលពាក់ព័ននទាំងអស់ផងបនាោះ បានបធវឱី្យអងគរកាល យជ្ញបគលបៅទក់ទញបភញៀវ 
បទសចរជ្ញបរចនីោននាក់ ថថមទាំងបានរមួចាំថណកកបុងការបបងាីនរបាក់ចាំណូលជូនជ្ញតនិិងបបងាតីការងារជ្ញបរចនីផងថដរ។ 
 
ចាំថណក បោក ល ី វណាត  របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ នងិបុរាណវទិាបងាា រ បានបលកីប ងីថា 
កបុងកិចចការអភិរកស ពិតណាស់គឺចាាំបាច់រតូវមានការចូលរមួពីកមាល ាំងយុវជន ថតក៏រតូវមានការថណនាាំពសីាំណាក់ចាស់រពឹទន  
ចារយជាំនាញ កបុងការបផធរនូវចាំបណោះដឹង និងបទពិបសាធន៍ ថដលលល ប់បជ្ញគជ័យបលីកិចចការទាំងបនាោះបៅកាន់ពកួបគបដ្ឋយមិន 
អាចេវោះបាន។ ដូបចបោះបហ្យី បទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានយកចតិថទុកដ្ឋក់បលីការបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស ជ្ញព-ិ 
បសសយុវជនថដលជ្ញសរសររទូងដ៏សាំខាន់សរមាប់កចិចការអភិរកសកបុងបពលអនាគត។ 
 
បថនទមពីបនាោះ បោក រជនុ សុផល ឧបការនីិងជ្ញរបលនរកុមការងារសហ្គម ក៏បានចាប់អារមមណ៍ពកីារយកចតិថទុកដ្ឋក់ 
របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចាំបពាោះរបជ្ញសហ្គមន៍ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរផងថដរ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាយកចតិថ 
ទុកដ្ឋក់បលីកតដមល ថថរកានូវមរតករបស់អបករសុកអងគរឱ្យរស់បៅជ្ញនិរនថន៍ បដ្ឋយបហ្តុថា អងគរជ្ញរមណីយដ្ឋឌ នរស់ ដូចបនោះ 
សហ្គមន៍មនុសសក៏ជ្ញមរតកបបតិកភណឍ វបផធម៌ដ៏សាំខាន់ថដលរតូវគិតគូរេពស់ដូចរបាងគរបាសាទអងគរថដរ។ 
 
ឯកឧត្តម ត្័ន ប នុស យុ អគគនាយករង នងិជ្ញតាំណាងដ៏េពង់េពស់ឯកឧតថមអគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា មានមតិថា 
ការរបារពនទិវាវបផធម៌ជ្ញតិបៅដថងបនោះ គឺបដីមផសីថមថងកតថញ្ដូតាធម៌ចាំបពាោះដូនតាថេមរ រពមទាំងបលីកទឹកចតិថឱ្យកូនថេមររគប់រូប 
នាាំគប ការពារ ថថរកា នងិអភរិកសសមផតថិវបផធម៌ជ្ញតិឱ្យបានគង់វងសរហូ្តបៅ។ បលីសពីបនាោះបៅបទៀត ការងារអភិរកស នងិ 
អភិវឌណន៍វបផធម៌ ជ្ញការងារគម នទីបញ្ច ប់ ដូចបនោះ បយងីរតូវមានថផនការរគប់រគងធនលនមនុសសឱ្យបានសមរសប។ ការ 
បណថុ ោះបណាថ ល អប់រ ាំយុវជន ជ្ញការងារអាទិភាព ថដលកនលងមក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបាំបពញកិចចការងារទាំងបនោះ 
ជ្ញមួយសាទ ប័នអនថរជ្ញតិជ្ញបរចនី ដូចជ្ញការបរៀបចាំបវទិកាយុវជនបបតកិភណឍ ពិភពបោក នងិបវទិកាបផសងៗបទៀតជ្ញបដមី។ 
 
បរៅពីបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានទទួលសាវ គមន៍រាល់កមមវធិសីិការបស់សសិសនសិសតិ មកពីបណាថ មហាវទិាល័យ 
បផសងៗ ថដលមានបាំណងចង់ថសវងយល់ពីការងារអភិរកសតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ មា៉ាងបទៀត អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏កាំពុង 
ពិចារណាលទនភាពបបីកឱ្កាសឱ្យទូោយដល់យុវជន បដមីផបីានចូលរមួបាំបពញកិចចការអភិរកស និងអភិវឌណន៍វបផធម៌ជ្ញតិឱ្យ 
សមរសបតាមបគលនបោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ថដលចាត់ទុកយុវជនជ្ញសរសររទងូដ៏សាំខាន់កបុងកចិចការអភិរកស និង 
បលីកតដមលវបផធម៌ជ្ញតិ។ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 100   

កបុងឱ្កាសបនាោះថដរ រកុមសលិផៈរបស់មនធីរវបផធម៌ នងិវចិរិតសិលផៈបេតថបសៀមរាប ក៏បានសថមថងរបាាំបទវរបទនពរ នងិរបាាំ 
អបសរា ជូនថាប ក់ដកឹនាាំនងិបភញៀវបានទសសនាបទៀតផង។ បដ្ឋយថ កនារារតីដថងទី០២បនោះ រកុមសិលផៈនឹងបនថសថមថងភាព 
បោខ នថសផកធាំបៅមុេរបាសាទអងគរវតថជូនរបជ្ញពលរដឌ និងបភញៀវបទសចរទាំងអស់បានទសសនា បដមីផអីបអរសាទរទិវា 
វបផធម៌ជ្ញតិបលីកទ១ី៨ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
បរៅពីបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានបលីកទឹកចតិថដល់យុវជនកបុងការចូលរមួបលីកសធួយវបផធម៌ជ្ញតិ និងចូលរមួគាំរទរគប់ 
សកមមភាពដនរពតឹថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថ ថដលផថួចបផថមីគាំនតិបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ កបុងន័យ 
បងាហ ញនូវរបដពណីវបផធម៌ដ៏លារបស់ជ្ញតិថេមរកបុងដថងបុណយចូលឆ្ប ាំថមខីាងមុេបនោះផងថដរ៕ 
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរៀបចាំទសសនកិចចសកិា ដល់និសសតិបុរាណវទិាបៅតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបរៅពីមានភារកិចចចមផងកបុងការថថរកា អភិរកស ជសួជុល និងអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាព បៅតាំបន់ 
អងគរបហ្យី ក៏ជ្ញសាទ ប័នផថល់ចាំបណោះដឹង ថចករ ាំថលកបទពបិសាធន៍ដល់សសិសនិសសតិទូបៅ រពមទាំងអបកសកិារសាវរជ្ញវ 
ជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិជ្ញបរចីនផងថដរ។ 
 
ជ្ញក់ថសថងចាប់ពីដថងទី០១-១០ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបរៀបចាំទសសនកចិចសកិាដល់នសិសតិឆ្ប ាំទី៤ 
ចាំនួន៣០នាក់ ដនមហាវទិាល័យបុរាណវទិារបស់សាកលវទិាល័យភូមិនធវចិិរតសលិផៈ បដីមផបីធវកីារសិកាបឈវងយល់អាំព ី
ការងារអភិរកស ការរគប់រគងរបាងគរបាសាទ និងបុរាណវទិាបៅកបុងតាំបន់អងគរ រពមទាំងបៅរមណីយដ្ឋឌ នបកាោះបករ បបងមា- 
ោបទៀតផង ថដលទទលួបនធុកទាំងរសងុបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ បនោះជ្ញសកមមភាពថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថតងថត 
បធវីជ្ញរបចាាំ សរមាប់ជួយដល់និសសតិថដលសកិាថផបកបុរាណវទិា បដីមផឱី្យពួកបគបានសិកាបថនទមបលីចាំបណោះដឹងបៅសាោ 
និងមានរបសិទនភាពកបុងការបធវកីារងារនាបពលអនាគត។ 
 
កមមសិកាបនោះដកឹនាាំនងិបធវីបទបងាហ ញបដ្ឋយមស្តនថីជាំនាញជ្ញបរចីនរូបដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងសាស្តសាថ ចារយសាកលវទិាល័យ
ភូមិនធវចិិរតសិលផៈថដលមានបទពិបសាធន៍និងចាំបណោះដងឹេពស់ ទក់ទងនងឹរបលនបទនមីួយៗដូចជ្ញ បោកសាស្តសាថ ចារយ 
អាាំង ជូោន ទីរបកឹាមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវនិងតមាល់ឯកសារអងគរ បធវីបទបងាហ ញសថីពីរបវតថិបដីមសម័យអងគរបៅ 
តាំបន់ហ្រហិ្រាល័យ។ កបុងបនាោះ រកុមការងារអនុវតថថផនការបទសចរណ៍អងគរ ក៏បងាហ ញពកីាររគប់រគងបទសចរណ៍កបុងតាំបន់ 
អងគរផងថដរ។ បថនទមពីបនាោះ និសសតិទាំងអស់នឹងរតូវចុោះបៅរសង់បទពិបសាធន៍សិកាផ្អធ ល់បៅតាមរកមុរបាសាទមួយចាំនួន 
បៅកបុងតាំបន់រលសួ និងរកុមរបាសាទបៅអងគរ បដ្ឋយសិកាអាំពីអងគធាំនិងរចនាសមពននរកងុ។ បនាធ ប់មកបទៀតនងឹបនថដាំបណីរ 
សិកាបថនទមអាំពីភាជន៍សម័យអងគរបៅសារមនធីកុោលភាជន៍អងគរភូមិតានី សារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុ-អងគរ នងិភូមធិមម 
ជ្ញតិរុនតាឯក។ 
 
បរៅពីសិកាបៅកបុងតាំបន់អងគរ និសសតិទាំងអស់ក៏មានឱ្កាសចុោះបៅទសសនកិចចសិកាបៅរមណីយដ្ឋឌ នបកាោះបករ នងិបបង 
មាោ បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីរបវតថិនងិមុេងារដនសាំណង់របាសាទ រពមទាំងបានសិកាបឈវងយល់អាំពីបណាថ ញផលូវ 
បុរាណកបុងចរកភពថេមរនាសម័យអងគរថដលភាជ ប់ពតីាំបន់អងគរបៅកាន់ទីរបជុាំជនបផសងៗ មានភិមាយជ្ញបដមី។ 
 
បោក អុមឹ សុេរទិន ី អនុរបលនមជឈមណឍ លរសាវរជ្ញវអនថរជ្ញតិនិងតមាល់ឯកសារអងគរ បធវីបងាហ ញឱ្យនសិសតិយល់អាំពីរបវតថ ិ
តាំបន់អងគរនិងបណាថ ញផលូវទឹកសម័យបុរាណ បានបលកីប ងីថា ដាំបណីរទសសនកចិចបនោះមនិរតឹមថតផថល់ចាំបណោះជាំនាញ វជិ្ញជ  
ជីវៈដល់និសសតិទាំងអស់បនាោះបទ ថតវាជ្ញការថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ដ៏សាំខាន់សរមាប់យុវជនជាំនាន់បរកាយ ថដលអបក 
ជាំនាន់មុនរតូវថតបធវ។ី បោកបញ្ញជ ក់ថា យុវជនជ្ញអបកបនថបវនដ៏សាំខាន់ពីចាស់ៗកបុងការថថរកាបករ ថ ិ៍មរតកដូនតា ថដលទម 
ទរចាាំបាច់នូវចាំបណោះដឹងពិតរបាកដកបុងកិចចការទាំងបនាោះ៕ 
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រាជបណឍិ តសភាចិនសរមាប់បបតិកភណឍ វបផធម៌ ចុោះពិនិតយរបាសាទបបងមាោ បដីមផពិីនិតយលទនភាពជសួជុល 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
របតិភូចនិដឹកនាាំបដ្ឋយបោក Xu Yang អគគនាយករងដនរាជបណឍិ តសភាចិនសរមាប់បបតិកភណឍ វបផធម៌ បានចុោះពិនិតយ 
បមីលរបាសាទបបងមាោ បៅដថងទី០៣ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ អមដាំបណីរបដ្ឋយរកមុអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
កមមវតទុដនទសសនកិចចបនោះ គឺបដីមផរីបមូលព័ត៌មាន និងលទនភាពថដលអាច្នបៅរកការជួសជុលសាថ រប ងីវញិនាបពល 
អនាគត។ 
 
ដាំបណីរទសសនកចិចបនោះថដរ បធវីប ងីបនាធ ប់ពីសាទ ប័នរដ្ឋឌ ភបិាលចិនសរមាប់ការអភិរកសអងគរបៅកាត់ថា CSA បានជួប 
ពិភាកាការងារជ្ញមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង បោក Xu Yang កាលព ី
ដថងទី២៦ ថេកុមភៈ កនលបៅ សថីពីគបរមាងបញ្ច ប់ការជួសជុលរបាសាទតាថកវ នងិសកិាគបរមាងជសួជុលរបាសាទមយួចាំនួន 
បទៀតបៅតាំបន់អងគរ។ មា៉ាងបទៀត កាលពីថេកញ្ញដ ឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងជាំនបួជ្ញមយួឯកឧត្តម 
Li Xiaojie អនុរដឌមស្តនថីរកសងួវបផធម៌ដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិ ក៏បានបសបីរដ្ឋឌ ភបិាលចិនជួយជសួជុលសបស្តងាគ ោះរបា 
សាទបបងមាោផងថដរ។ 
 
បោក ្ន រដ្ឋឌ  របលនសថទីីដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ បានពនយល់រកុមរបតិភូចិនលមាិតអាំពរីបវតថ ិ
សាស្តសថ បហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័នន និងបគលការណ៍រគប់រគងដនរបាសាទបបងមាោ ថដលមានលាំនាាំដូចគប នឹងការរគប់រគង 
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របាសាទកបុងតាំបន់អងគរថដរ។ បោកបញ្ញជ ក់ថា “បបីបទោះជ្ញរបាសាទបបងមាោ មិនសទតិបៅកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោក 
ក៏បដ្ឋយ ក៏វសិាលភាពដនអាណាចរកអងគរបានោតសននឹងដល់របាសាទបបងមាោ រកមុរបាសាទបកាោះបករ និងរបាសាទ 
ជ្ញបរចីនបទៀត។ មា៉ាងបទៀត បទោះជ្ញរបាសាទបបងមាោ សទិតបៅបរៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរក៏បដ្ឋយ ក៏របាសាទទាំងបនោះ 
សទិតបរកាមសមតទកិចចដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិមានបគលការរគប់រគងដូចគប នឹងរបាសាទនានា កបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ថដរ”។ 
 
បរកាយដាំបណីរទសសនកិចចបនោះ បោក Xu Yang បញ្ញជ ក់ថា រកុមការងារបោកនងឹបរៀបចាំរបាយការណ៍លមាិតអាំពីរបាសាទ 
បបងោមាបនោះ ជូនរកសងួវបផធម៌របស់ចិនបដមីផពីិនតិយអាំពលីទនភាពដនការជសួជុលរបាសាទបនោះ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថាសាទ ប័ន CSA ដនសាលរណរដឌមានិតចនិបានចូលរមួជសួជុលរបាសាទបៅសាយបទវតាកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៨ នងិរចួ 
រាល់បៅឆ្ប ាំ២០០៨ បហ្យីចាប់បផថីមជសួជុលរបាសាតាថកវកបុងឆ្ប ាំ២០០៧ បហ្យីបរគងនឹងបញ្ច ប់នងឹបៅចុងឆ្ប ាំ២០១៧ 
ខាងមុេ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបិទបញ្ច ប់វគគសកិាកសាងសមតទភាព 
មស្តនថបុីគគលកិបបចចកបទសអាំពីថផនការបមសរមាប់ការអភិរកសរបាសាទបៅកបុងតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បនាធ ប់ពីបានទទលួការបណថុ ោះបណាថ លសមតទភាពទក់ទងនងឹការបរៀបចាំបលង់បមសរមាប់ការអភិរកសនិងរគប់រគងរបាសាទបៅ
កបុងតាំបន់អងគរ (Monument Excutive Development) ពីអបកជាំនាញបារា ាំងអស់រយៈបពល៥ដថងកនលងមក នារពកឹដថងទ ី
០៥ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ សកិាខ កាមទាំងអស់ បានបញ្ច ប់វគគសិកាបនោះបដ្ឋយបជ្ញគជ័យ។ 
 
វគគសិកាបនោះបធវីប ងីកបុងបគលបាំណងបបងាីនសមតទភាពចាំបណោះដឹងជាំនាញអាំពីការបរៀបចាំថផនការបមសរមាប់ការអភិរកស និង 
រគប់រគងរបាសាទកបុងតាំបន់អងគរ បហ្យីអបញ្ជ ីញចូលរមួបិទកមមវធិីនងិថចកវញិ្ញដ បនបរតបរកាមអធបិតីភាព ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ 
ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឯកឧត្តម ត្័ន ប ុនស យុ ឯកឧត្តម រស ់បូរ៉ា ត្ អគគនាយករង នងិ បោក 
SIMON Jean-Christophe រគូឧបទធស និងជ្ញសាទ បតយករ រពមទាំងជ្ញអបកទទួលេុសរតូវអធិការកិចចបបតិកភណឍ ដនរបបទស 
បារា ាំង រពមទាំងថាប ក់ដឹកនាាំដននាយកដ្ឋឌ នមួយចាំនួនបផសងបទៀតជ្ញកិតថិយសផងថដរ។ 
 
ថថលងកបុងឱ្កាសបនាោះ បោក SIMON បានសរបសីរចាំបពាោះសិកាខ កាមទាំងអស់ថដលបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ និងចូលរមួោ៉ា ង 
សកមមកបុងវគគសិការសាវរជ្ញវទាំងរទឹសថ ីនិងការអនុវតថជ្ញក់ថសថងបៅតាមតាំបន់បគលបៅបដីមផយីកមកបធវីបទបងាហ ញនាបពល 
បញ្ច ប់សកិាខ សាោបានោ៉ា ងលា។ បោករ ាំពឹងទុកថា សកិាខ កាមទាំងអស់នឹងទទួលបានចាំបណោះដងឹមួយចាំនួនបថនទមបលអីវ ី
ថដលមានកនលងមក បដីមផយីកបៅអនុវតថការងារកាន់ថតមានរបសទិនភាព។ បលីសពីបនោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងសមផូរបៅ 
បដ្ឋយធនលនមនុសសថដលអាចបធវីឱ្យរមណីយដ្ឋឌ នអងគរមានរបបៀបបរៀបរយ រពមទាំងជ្ញអបកថចករ ាំថលកចាំបណោះដងឹទាំងបនោះ 
បៅកាន់សាទ ប័នបផសងបទៀតថដលមានតនួាទីដូចអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានផងថដរនាអនាគត។  
 
បោក បៅ៉ា  សុេន ី មស្តនថីបបចចកបទសដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទាន អងគរនងិបុរាណវទិាបងាា រ តាំណាងឱ្យសិកាខ  
កាមទាំងអស់បានបលីកប ងីថា វគគសិកាបនោះថវីតផតិថតមានរយៈបពលេលី ថតវាបឆលីយតបោ៉ា ងលាបាំផុតកបុងការបាំបពញកងវោះ 
ខាត ថដលបយងីមានកនលងមកកបុងការអនុវតថការងារអភិរកសនិងរគប់រគងបបតកិភណឍ កបុងតាំបន់អងគរ ពិបសសបានយល់ដឹង 
បរចីនពីការផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍ចាំបណោះដឹងគប បៅវញិបៅមកពីអបកចូលរមួ។ វគគសកិាបនោះជ្ញគាំរូដ៏សាំខាន់កបុងការបរៀបចាំ 
ទប់សាា ត់ ក៏ដូចជ្ញការរកដាំបណាោះរសាយចាំបពាោះការរកីចបរមីនដ៏បលឿនដនវស័ិយបទសចរណ៍ នងិការបកីនប ងីដនសាំណង់ 
របស់របជ្ញជនបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ ន ថដលអាចនាាំឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់ធងន់ធងរដល់មរតកវបផធម៌របស់មនុសសជ្ញតិទាំង 
មូល។  
 
បៅកបុងបទអនថរាគមន៍ចាំបពាោះរបលនបទរបស់សិកាខ កាមទាំងអស់ ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ ក៏បានសថមថងនូវការបរតកអរ 
ចាំបពាោះសាម រតីរសឡាញ់ការសកិារបស់សកិាខ កាមទាំងអស់ កបុងការរបមូលចាំបណោះជាំនាញបដីមផយីកបៅអនុវតថការងាររបចាាំ 
ដថងឱ្យមានរបសិទនភាព បរពាោះអបកទាំងអស់គប ជ្ញសរដស្មដ៏សាំខាន់ថដលមិនអាចេវោះបានកបុងការងារបបចចកបទសបៅតាំបន់ 
អងគរ។ ឯកឧតថមក៏បានថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅផងថដរចាំបពាោះ បោក SIMON ថដលបានចាំណាយបពលបវោ ថចក 
រ ាំថលកបទពិបសាធន៍ និងចាំបណោះដឹងដ៏មានសារៈរបបោជន៍ទក់ទងនឹងការបរៀបថផនការបមសរមាប់ការអភិរកស នងិរគប់រគង 
របាសាទបៅតាំបន់អងគរដល់សកិាខ កាមទាំងអស់ បដីមផរីបសិទនភាពការងារបៅតាំបន់បនោះ។ 
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ជ្ញការពិតណាស់ រគប់ការបណថុ ោះបណាថ លចាំបណោះដឹង ជាំនាញបផសងៗដល់មស្តនថបុីគគលិក ជ្ញការងារថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
យកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងបាំផុត បដីមផលីនាឱ្យមស្តនថីបុគគលកិបបចចកបទសរបស់េលួនអាចអនុវតថការងារជសួជុល រគប់រគង 
អភិរកស នងិបរៀបចាំតាំបន់អងគរបដ្ឋយេលួនឯងបាននាដថងអនាគត៕ 
 

      
 

      
 

ថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពិនិតយការងារ និងពិនិតយលទនផលសាកលផងកសកិមមគាំរបូៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
ថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ បៅរពកឹដថងទី៨ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅ 
បនោះបានចុោះពនិិតយការងារ និងសាថ ប់បទបងាហ ញលទនផលកសិកមមគាំរូ ថដលបងាហ ញបដ្ឋយអបកជាំនាញកសិកមមដនគបរមាង 
អភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក។ ការបងាហ ញលទនផលសាកលផងបនោះ គឺបដមីផឲី្យរបជ្ញពលរដឌងាយរសួលបធវីការសបរមច 
បរជីសបរសីរបបភទដាំណាាំ នងិបបចចកបទសបៅអនុវតថបៅកបុងដីរបស់េលួន។ ដាំណាាំកសកិមមគាំរូថដលអបកជាំនាញកាំពុងអនុវតថ 
សាកលផង បលីដគីាំរូមានដូចជ្ញ រតកួន បពាត ដសព ឪ កឹ រតប់ថវង បឃាល ក រតឡាច។ល។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់ថា តាមរយៈការចងាុលបងាហ ញរបស់ ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន របលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា គឺចង់ឲ្យរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបនោះមាន 
អាជីពមួយចាស់ោស់បដ្ឋយេលួនឯង ថដលជ្ញរបរមានលកខណៈយូរអថងវង និងជ្ញរបបភទថដលរបរថដលបគចផុតពកីារសុ ី
ឈបួលបគ។ ដូបចបោះបហ្យី បទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាេិតេាំបញ្ជូ នអបកជាំនាញមកសិកាលមាិតអាំពីដាំណាាំកសកិមម ថដលសមរសប 
នឹងដីបៅទីបនោះ។ បនាធ ប់ពីបងាហ ញលទនផលដថងបនោះបហ្យី បញ្ញជ ក់ោ៉ា ងចាស់ថា ដីបៅរុនតាឯកពតិជ្ញអាចដ្ឋាំដាំណាាំបាន 
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បយងីបានបឃញីទាំងអស់គប បហ្យី។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា “ការដ្ឋាំដាំណាាំសាកលផងរបស់បយងីគឺចង់ឲ្យបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ 
ងាកមកដ្ឋាំដាំណាាំកសកិមម នងិពរងឹងជីវភាពរគសួារបដ្ឋយេលួនឯង មានភាពជ្ញមាច ស់ការបលីេលួនឯង។ បងបាូនទទលួបាន 
ដីបហ្យី មានបញ្ញហ ណាថដលេវោះខាតរតូវរាយការណ៍ជូនអបកដឹកនាាំគបរមាងបៅទីបនោះផ្អធ ល់ បយងីនងឹបៅជួយបងបាូនរបជ្ញ 
ពលរដឌ រហូ្តបងបាូនរងឹបុឹងបដ្ឋយេលួនឯង”។ 
 
បោក តាន់ ហ្ ុយល ី អបកជាំនាញកសិកមមថដលបានចូលរមួកបុងការងារបនោះបានបរៀបរាប់ថា រកុមការងាររបស់បោកបាន 
អនុវតថការដ្ឋាំដាំណាាំកសិកមមបនោះបីរបបៀប បដីមផបីរបៀបបធៀបជូនរបជ្ញពលរដឌគឺ របបៀបទមាល ប់កសិករ របបៀបធមមជ្ញតិបដ្ឋយបរបី 
របាស់ជីសររីាងគ និងរបបៀបGAP (Good Agriculture Practice) ថដលបរបីរបាស់ជធីមមជ្ញតិពាក់កណាថ ល នងិជគីីម ី
ពាក់កណាថ ល។ បោកបងាហ ញលទនផលដូបចបោះ “តាមពិបសាធន៍បៅបលីដាំណាាំរតកួនថដលមានរយៈ៣១ដថង បយងីបឃញីថា 
របបៀបធមមជ្ញតិបដ្ឋយបរបីរបាស់ជីសររីាងគទទួលបានទនិបផលេពស់ជ្ញងបគគបឺានដល់បៅ៤.២២គ ូីរកាម កបុងដផធដមីយួថម៉ារត 
កាបរ ៉ា បបីគិតជ្ញហ្កិតាគបឺានដល់បៅជ្ញង៤០បតានកបុងមយួហ្កិតា។ បនាធ ប់មកបទៀត គឺរបបៀបGAP ទទួលបានទនិបផល 
មធយម៣.៦គ ូីរកាមកបុងមួយថម៉ារតកាបរ បបីគិតជ្ញហ្កិតាគទឺទួលបានជ្ញង៣០បតាន។ ចាំថណកកសិកមមតាមទមាល ប់កសកិរ 
វញិទទួលបានទនិបផលមធយម១.៣៥គី ូរកាម ថដលគិតជ្ញហ្កិតាទទលួបានជ្ញង១០បតាន”។ 
 
ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានបញ្ញជ ក់ថដរថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាលនាជួយរកទផីារជូនបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ ឲ្យថតមានដាំណាាំ 
ឲ្យបគ។ “កុាំបារមភបរឿងទីផារ បយងីមានបភាជនីយដ្ឋឌ ន សណាឌ គរបរចីនណាស់បៅបសៀមរាប បគអាចបធវជី្ញទីផារសរមាប់ 
បយងីបាន ថតបយងីរតូវថតលនាជ្ញមួយបគថា បយងីមានទាំនញិលក់ឲ្យបគជ្ញរបចាាំ។ បបីបយងីជួនមានជួនអត់ បគមនិអាចបធវជី្ញ 
ទីផារបយងីបានបទ។ អញ្ច ឹងបហ្យី សូមបងបាូនចូលរមួជ្ញមួយបយងីទាំងអស់គប  គឺបធវីឲ្យទីបនោះកាល យជ្ញទីកថនលងផគត់ផគង់បថនល 
គម នជ្ញតិគមីីដល់ទីផារកបុងបេតថបសៀមរាប”។ 
 
គួររ ាំឭកថា របជ្ញពលរដឌថដលបានសម័រគចិតថមករស់បៅភូមិធមមជ្ញតិ រហូ្តមកដល់បពលបនោះមានចាំននួជ្ញង១០០រគសួារ 
បហ្យី។ រគសួារទាំងបនោះសុទនថតទទលួបានផធោះ ដីសាងសង់ផធោះ និងដីបធវីថរសចមាា រជតិ១ហ្កិតា។ គបរមាងអភិវឌណន៍ភូម ិ
ធមមជ្ញតិរុនតាឯក កាំពុងមមាញឹកដឹកនាាំរបជ្ញពលរដឌឲ្យបងាបបងាីនផលបលីដីរបស់េលួន បដីមផបីបងាីនជីវភាពរគួសារ បដ្ឋយ 
បផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីដាំណាាំកសិកមម។ កបុងឱ្កាសសាំបណោះសាំណាលជ្ញមយួបងបាូនរបជ្ញពលរដឌកបុងដថង៨មនីា បនោះថដរ 
ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានឧបតទមភថវកិាផ្អធ ល់េលួនជូនស្តសថីចាំនួន៣៦នាក់ បដ្ឋយមាប ក់ៗទទលួបាន២មុឺនបរៀល៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរៀបចាំទិវាវបផធម៌ជ្ញតិ ៣មីនា បលកីទី១៨ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាប់បផថមីបរៀបចាំ និមមតិភូមិសរមាប់ចូលរមួកបុងរពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
ពិធីបួងសួងបដីមផសុីាំបសចកថីសុេ តាមថបបរបដពណីថេមរ រតូវបានរបារពនប ងីសរមាប់ការចាប់បផថីមបរៀបចាំនិមមិតភូមិបៅបរបិវណ 
ខាងមុេរបាសាទអងគរវតថ។ ពធិីបនោះបរៀបចាំប ងីបៅរពកឹដថងទ០ី៩ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សខុ 
សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនរកុមការងារបរៀបចាំនិមមិតភូមិ រពមទាំងមានការចូលរមួពសីាំណាក់ 
ថាប ក់ដឹកនាាំ មស្តនថបុីគគលកិ កមមករជ្ញបរចីនរូបបទៀត។ 
 
និមមិតភូមិរតូវបបងាតីប ងី គកឺបុងបាំណងផថល់នូវចាំបណោះដងឹដល់បភញៀវថដលបានចូលទសសនា ឱ្យបានយល់ពីសាទ នភាពភូម ិ
សាស្តសថដនតាំបន់ឧទានអងគរ បហ្យីក៏បានរ ាំបលចឱ្យបឃញីពសីម័យកាលមួយថដលថេមរអាចកសាងរបាងគរបាសាទដ៏ធាំមហ្មិា 
រហូ្តបានកាល យជ្ញមរតកដ៏ អសាច រយដនពិភពបោកកបុងបពលបចចុបផនបបនោះ។ ម៉ាាងបទៀត រូបភាពដនការបគរពរបតិបតថិសាសនា 
និងសកមមភាព រស់បៅរបស់របជ្ញពលរដឌ នាសម័យមហានគរ ក៏បានរ ាំបលចឱ្យបឃញីតាមរយៈរូបចមាល ក់បផសងៗ ថដលបាន 
ដករសង់បចញពីផ្អធ ាំងចមាល ក់មយួចាំនួនបៅតាមរបាងគរបាសាទ។ ចាំថណកកិចចការអភិរកសថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុង  បពញ 
ោ៉ា ងសកមម រពមទាំងការចូលរមួបដ្ឋយផ្អធ ល់របស់សាទ ប័នអនថរជ្ញតិបផសងៗ ថដលកាំពុងជួសជុលរបាងគរបាសាទកបុងតាំបន់ 
អងគរក៏បានរ ាំបលចឱ្យបឃញី បដមីផបីងាហ ញដល់មហាជនថដលបានចូលទសសនាឱ្យបានយល់ដឹងផងថដរ។ 
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បថនទមពទីីតាាំងថដលបផ្អថ តបលកីារថសវងយល់ពីរបវតថសិាស្តសថ និងការងារអភិរកស កបុងបរបិវណនិមមតិភូមិបនោះក៏មានបរៀបចាំទីលល  
ទុកសរមាប់ការរា ាំកាំសានថ របស់អបកចូលទសសនាទាំងអស់ បដ្ឋយមានពធិីករចាាំថណនាាំនិងបរៀបចាំកមមវធិសីបាយៗ បដមីផអីប 
អរពិធីបុណយចូលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតផិងថដរ។ កបុងរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថថដលបានបរៀចាំកនលងមក និមមតិភូមគិឺជ្ញទតីាាំងដ៏ 
មានការទក់ទញមួយកបុងចាំបណាមកមមវធិីដ៏លាជ្ញបរចីនបទៀតដនរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថ។ របជ្ញពលរដឌ និងបភញៀវបទសចរ 
ជ្ញបរចីនថដលបានចូលទសសនា មានការបពញចិតថោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះការបរៀបចាំបនោះ បហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតគាំរទ 
ចាំបពាោះកមមវធិីអងគរសស្តងាា នថ ថដលបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ រពមទាំងបានចូលរមួរគប់សកមមភាព 
និងបានបរៀបចាំបដ្ឋយផ្អធ ល់នូវនិមមិតភូមិថដលមានទតីាាំងបៅមុេរបាសាទអងគរវតថបនោះផងថដរ។ 
 

     
 

     
 

អបកជាំនាញអូស្តសាថ លបីរចិាច គសមាភ រៈនិងឧបករណ៍តមាញដនរបបទសកបុង តាំបន់បមគងគ 
ជូនសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុ ី
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បោករស ី Gillian Green អបកជាំនាញជនជ្ញតិអូស្តសាថ លី ថផបកវាយនភណឍ របដពណី នងិជ្ញសមាជិកកតិថិយសនាយកដ្ឋឌ ន 
របតិបតថសិិលផៈ ដនសាកលវទិាល័យសុដីន ី រពមទាំងជ្ញរបលនសមាគមសិលផៈអាសុអូីស្តសាថ ល ី (TAASA) បានយក 
អាំបណាយផ្អធ ល់េលួនជ្ញសមាភ រៈ និងឧបករណ៍តមាញដនរបបទសកបុងតាំបន់បមគងគ ថដលសនសាំបានពីការរសាវរជ្ញវជ្ញយូរឆ្ប ាំមក 
បហ្យី ជូនសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុីនារពកឹដថងទ១ី០ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦។ អាំបណាយទាំងអស់រមួមានសមាភ រ: 
សរុបចាំននួ៤០ បហ្យីថបងថចកជ្ញ៩មុេ ដួចជ្ញ៖ ១- រ ៉ាក ២- រតាក់តមាញមយួគូ ៣- កាថ ររតដក់មួយគូនិងមួយចាំបហ្ៀង  
៤- បជីងដ្ឋច់មយួគូនងិមួយចាំបហ្ៀង ៥- បឈអីនធងមួយគូ ៦- របាាំង ៧- ឧបករណ៍រសាវសូរតមួយសរមាប់ ៨- រតល់ ៩- 
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ឧបករណ៍កិនថផលកបាស។ ឧបករណ៍ទាំងបនោះបធវីប ងីពីបឈ ីឫសស ីថដលជ្ញចាំថណកបផសងៗដនកីតមាញ សរមាប់ដាំបណីការ 
តាញមានរបភពមកពីរបបទសកមពុជ្ញ របបទសដថ នងិរបបទសមីោ៉ា ន់មា បហ្យីមានអាយុកាលមនិបរកាមព៥ី០ឆ្ប ាំប យី។ 
 
ទោកជទំាវ ទៅ ស នុកិរយិា ទីរបឹកានិងជ្ញអបកនាាំពាកយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបលីកប ងីថា បដ្ឋយសារថតតរមូវ 
ការបរចីន និងភាពទាំបនីបដនសមាភ រៈតមាញ បានបធវីឱ្យឧបករណ៍តមាញបដ្ឋយដដទាំងបនោះរតូវបាត់បង់បនថិចមថងៗ រហូ្ត 
ដល់បពលេលោះបសធីរថតគម នអបកសាគ ល់ផង ដូបចបោះអាំបណាយទាំងបនោះមានសារៈសាំខាន់ណាស់សរមាប់សារមនធីរវាយនភ័ណឍ  
របដពណីអាសុី ថដលមាននាទីតាាំងបងាហ ញ រកាទុកដ្ឋក់ឧបករណ៍បុរាណទាំងបនោះជូនសាលរណជនកបុងការទសសនាយល់ 
ដឹង នងិរសាវរជ្ញវផងថដរ។ តាាំងនាមឱ្យថាប ក់ដឹកនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បោកជាំទវសូមបកាតសរបសីរនងិថថលងអាំណរ 
គុណោ៉ា ងរជ្ញវបរៅចាំបពាោះទឹកចិតថលោះបង់ដ៏ធាំបធងរបស់ បោករស ី Gillian Green ថដលបានបរចិាច គសមាភ រៈថដលេលួនបាន 
សនសាំទុករាប់ឆ្ប ាំបដ្ឋយសមរគចតិថ បដីមផរីមួចាំថណកថថរកា អភិរកសឧបករណ៍និងសមាភ រៈតមាញបុរាណបនោះជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា ក៏ដូចជ្ញបធវីឱ្យសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុីកាន់ថតមានភាពរស់របវកីបរពាោះមានសមាភ រៈសមផូរថបប។  
 
បោករស ីGillian Green បានបញ្ញជ ក់ថា សមាភ រៈនងិឧបករណ៍ទាំងបនោះបានមកពីការសនសាំទុក េណៈគត់បធវីការបៅថផបក 
រសាវរជ្ញវវាយនភណឍ ជ្ញង២០ឆ្ប ាំមកបហ្យី។ បរកាយមក គត់បានឮដាំណឹងថា កមពុជ្ញបបីកសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណី 
បុរាណមយួ គត់រកីរាយណាស់ បហ្យីក៏មានបាំណងរបគល់នូវសមាភ រៈទាំងបនោះជូនសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុ ី
បដីមផជីួយនងិចូលរមួជ្ញមយួថេមរថថរកា អភិរកាទាំបនៀមទមាល ប់មួយបនោះឱ្យបៅរស់បវកីកបុងសងគមថេមររហូ្តបៅ ជ្ញជ្ញងការទុក 
បៅផធោះបដមីផលីមាសរមាប់ថតេលួនឯង៕ 
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សបមថចកិតថិរពឹទនបណឍិ ត ប ុន រា៉ា នី ហ្ ុន ថសន បធវទីសសនកិចចសារមនធីរសពវទសសន៍អងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

របសៀលដថងទ១ី០ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ សទមតចកតិ្តិព្រឹ ធបណ្ឌិ ត្ ប នុ រ៉ា ន៉ី ហ ុន សសន បានដកឹនាាំគណ:របតិភូកាក 
បាទរកហ្មកមពុជ្ញ បធវទីសសនកិចចសារមនធីរសពវទសសន៍អងគរ។ មានវតថមានទទលួ សទមតចកិត្តិព្រឹ ធបណ្ឌិ ត្ និងគណ: 
របតិភូទាំងអស់គឺ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ឃមឹ ប នុសងុ អភិបាលដនគណ:អភិបាលបេតថបសៀមរាប ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថាប ក់ដកឹនាាំ មស្តនថីបុគគលកិ របស់សាោបេតថបសៀមរាប នងិអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ជ្ញបរចីនរូបបទៀត។  
 
ជូនដាំបណីរសបមថចកិតថិរពឹទនបណឍិ ត ទសសនាសារមនធីរបដ្ឋយផ្អធ ល់ បោក យតិ ចាន់ដ្ឋរដឌ នាយករងសារមនធីរសពវទសសន៍អងគរ 
បានពនយល់ពីដាំបណីរការដនការកសាង នងិការដ្ឋក់តាាំងពព័ិរណ៍រូបគាំនូរថដលបានរ ាំបលចឲ្យបឃញីពីរបាងគរបាសាទដ៏លាឯក 
និងបទសភាពវបផធម៌ដនឧទានអងគរទាំងមូល។ គណ:របតភូិក៏បានទសសនាថេសភាពយនថ3D ថដលបានរ ាំបលចឲ្យបឃញីពីការ 
កសាងរបាសាទ បដ្ឋយបុពវបុរសថេមរតាាំងពីសម័យបុរាណកាលមក។  
 
សទមតចកិត្តិព្រឹ ធបណ្ឌិ ត្ បានសថមថងនូវកថីរ ាំបភបី និងបកាតសរបសីរចាំបពាោះការបរៀបចាំកសាងសារមនធីរបនោះប ងីថដលបាន 
រមួចាំថណកោ៉ា ងសាំខាន់ កបុងការអប់រ ាំនិងផសពវផាយពវីបផធម៌របស់ថេមរឲ្យបានលផលីាញ បដីមផទីក់ទញបភញៀវបទសចរឲ្យ 
ចូលមកទសសនាតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបថនទមបទៀត។ 
 
សារមនធីរសពវទសសន៍អងគរដ៏រសស់សាា តបនោះ បាំពាក់បដ្ឋយសមាភ រៈទាំបនីបៗ មានទីតាាំងសទិតបៅជ្ញប់រងវង់មូលផលូវ៦០ថម៉ារត 
រកុងបសៀមរាប បហ្យីរតូវបានសបមាព ធបបីកដាំបណីរការឲ្យបភញៀវបទសចរជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិ ចូលទសសនាជ្ញផលូវការតាាំងពីដថងទ៤ី 
ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥មកបមល៉ាោះ។ សារមនធីរបនោះសាទ បនាប ងីតាមរចនាបទថេមរដ៏លារបណីត ថដលបានដាំបណីរការសាងសង់ប ងី 
តាាំងពីថេសីហាឆ្ប ាំ២០១១បដ្ឋយរកុមហ្ ុន Mansudae Newtech Corporration Ltd បៅបលីដផធដ៦ី១១៥ថម៉ារតកាបរ ៉ា 
មានទាំហ្ាំបបណាថ យ៨៣,៥ថម៉ារត ទទឹង៥៤,៣ថម៉ារតកាំពស់៣៤ថម៉ារត ចាំណតរថយនថផលូវបដីរ និងទីតាាំងបផសងៗមយួចាំនួន 
បទៀត ថដលសាងសង់រចួរាល់នាថេកញ្ញដ ឆ្ប ាំ២០១៥បនោះ បដ្ឋយចាំណាយអស់ទឹករបាក់ជ្ញង២៤ោនដុោល រអាបមរកិ ជ្ញទុន 
វនិិបោគរបស់រកុមហ្ ុន Mansudae Oversaes Project Gruop of Companies ដនរបបទសកូបរ ៉ាខាងបជីង។  
 
សារមនធីរបនោះបានបរៀបចាំតាាំងពព័ិរណ៍បផសងៗ បដ្ឋយបានថបងថចកជ្ញបរចីនថផបកសាំខាន់ៗដូចជ្ញ ថផបករូបថតនិងគាំនូរអាំពីរបវតថ ិ
ដនរបាសាទនិងភូមដិ្ឋឌ នកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរនាសម័យរពោះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ ថផបកគាំនូរសពវទសសន៍ថដលនោិយពដីាំណាក់ 
កាលសាំខាន់ទាំង៣កបុងរាជរពោះបាទជ័យវរ មន័ទ៧ី គឺដាំណាក់កាលយុទនសាស្តសថការពារ ដាំណាក់កាលសាងសង់របាសាទ 
បាយន័ នងិដាំណាក់កាលរសុករុងបរឿង។ បរាងភាពយនថ 3D ថដលអាចទទួលបភញៀវចូល ទសសនាមថងបាន២០៤នាក់ 
កថនលងលក់វតទុអនុសាវរយី ៍ និងបភសជជៈរពមទាំងមានកថនលងបញ្ញច ាំង វបីដអូឯកសារសថីពរីបវតថិរបាសាទ នងិទីតាាំងបុរាណ 
នានាថដលអាចឲ្យអបករសាវរជ្ញវ និសសតិ សិសសសាលរណជនអាចចូលបៅសិកាថសវងយល់បានបទៀតផង។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះអប់រ ាំផសពវផាយ ការរគប់រគងអភិរកសការពារដរពបឈនិីងសមផតថិបបតិកភណឍ  
បៅតាំបន់របាសាទបកាោះបករជ្ញបលកីទី៣ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បដ្ឋយមានការផថួចបផថីមគាំនិត ការចងាុលបងាហ ញ និងការជាំរុញព ី ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បៅរពឹកដថងទ១ី០ថេមីនាឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករង 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងជ្ញរបលនគណៈកមមការចរមុោះរគប់រគងអភិរកស និងការពារដរពបឈបីៅតាំបន់របាសាទបកាោះបករ 
និងមស្តនថបុីគគលកិមួយចាំនួនបទៀតបានចុោះបៅអប់រ ាំផសពវផាយសថីពីការរគប់រគង អភិរកស និងថថរកាការពារដរពបឈបីៅតាំបន់ 
របាសាទបកាោះបករ បដ្ឋយមានការចូលរមួអាំពសីាំណាក់រពោះសងឃ គណៈកមមការ មនធីរធមមការ និងសាសនា មនធីរវបផធម៌ 
និងវចិិរតសិលផៈ មនធីរបទសចរណ៍ រដឌបាលដរពបឈ ីអាជ្ញញ ធរបេតថ រសុក ឃុាំ ភូមិនិងរបជ្ញពលរដឌរបមាណជ្ញង៦០០អងគ/រូប 
មកពីភូមិរសយង់ខាងបជងី ឃុាំរសយង់ រសកុគូថលន បេតថរពោះវហិារ។ 
 
បោក ននិ ចាន់សាបមៀន របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ នងិបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បាន 
បលីកប ងីពនយល់ពីពាកយបបតកិភណឍ ជ្ញតិ នងិបបតិកភណឍ ពិភពបោក រពមទាំងរបបៀបដ្ឋក់បញ្ចូលបបតកិភណឍ ជ្ញតចូិលជ្ញ 
បបតិកភណឍ ពភិពបោក។ បដ្ឋយថ ក និោយពីទាំនាក់ទាំនងដរពបឈនីិងរបាសាទ បោក សាបមៀន បញ្ញជ ក់ថា ដរពបឈមីាន 
តួនាទីសាំខាន់ណាស់ចាំបពាោះរបាសាទ បរពាោះដរពបឈជី្ញរបាាំងជួយការពារេយល់បក់បបាកមិនឲ្យប៉ាោះពាល់ខាល ាំងបពកនាាំឲ្យរបា 
សាទឆ្ប់បរចរលឹ ដរពបឈជីយួការពារទប់ការហូ្របរចាោះមនិឲ្យរតូវរបាសាទខាល ាំងបពក ដរពបឈជីួយរកាសាំបណីមរបាសាទ 
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មិនឲ្យថមឆ្ប់សងួតខាល ាំងបពកឆ្ប់បរបោះរសាាំថបក និងបជ្ញកជ្ញាំខាល ាំងងាយពុកផុយ និងដរពបឈជីួយផថល់នូវបសាភណភាពដ៏ 
រសស់សាា តដល់របាសាទ។ 
 
ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ មានរបសាសន៍ថា "របាសាទនងិដរពបឈជី្ញរទពយសមផតថមិរតកមានតដមលមហាសាល 
បបីបយងីរសោញ់ជ្ញត ិ សូមចូលរមួថថរកាការពារអភិរកសទាំងអស់គប បរពាោះថាវាជ្ញអាយុជីវតិ នងិជ្ញដួងរពលងឹរបស់ជ្ញត ិ
បយងីដូចពាកយបសាល កថា វបផធម៌រលត់ជ្ញតិរោយ វបផធម៌ពណតរាយជ្ញតថិាុ ាំបថាីង។ បបីបយងីអាចថថរកាការពារដរពបឈ ី
និងរបាសាទបាន បយងីនឹងដ្ឋក់បញ្ចូលជ្ញបបតកិភណឍ ពភិពបោកកបុងអងគការយូបណសាូ។ បៅបពលបយងីដ្ឋក់បានបហ្យី 
បយងីទទលួបានផលរបបោជន៍ោ៉ា ងបរចីនពីវា ដូចជ្ញទទលួបានទុនពីបរបទសជយួជួសជុល នងិថថរកាការពាររបាសាទ 
និងមានការហូ្រចូលបភញៀវបទសចរមកទសសនារបាសាទកាន់បរចីនប ងីៗ បធវីឲ្យជីវភាពរបជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់ 
បនោះមានការធូរលររបបសីរប ងីតាមរយៈបបកីសណាឌ គរ ផធោះសាំណាក់ ការលក់ដូរ និងមានការងារឲ្យរបជ្ញពលរដឌបធវ ី
បផសងៗ”។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថាបនោះជ្ញបលកីទីបបីហ្យី ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សហ្ការជ្ញមួយរដឌបាលបេតថរពោះវហិារចុោះបៅអប់រ ាំផសពវ 
ផាយបៅតាំបន់របាសាទបកាោះបករ បហ្យីក៏មានសាំណួរោ៉ា ងបរចីនផុសផុលពីរបជ្ញពលរដឌទក់ទងនឹងដីបធវកីសកិមម និងការ 
សាងសង់សាំណង់បផសងៗបលដីីរបស់ពកួគត់។ បរកាយពបីានសាថ ប់ការបករសាយ នងិការពនយល់របស់រកមុការងាររចួមក 
របជ្ញពលរដឌបានយល់ចាស់ោស់បហ្យីគាំរទ នងិបបថជ្ញញ ចិតថចូលរមួជយួថថរកាការពារអភិរកសរពមទាំងទប់សាា ត់បស្តងាា ប 
បទបលមសីដរពបឈជី្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅតាំបន់របាសាទបកាោះបករមិនឲ្យបកីតប ងីបទៀតប យី៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញសាទ ប័នផថល់ចាំបណោះដឹង និងការងារដ៏ធាំសរមាប់អបកសកិាបុរាណវទិា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បនាធ ប់ពចីាំណាយបពលអស់១០ដថងបដីមផចុីោះកមមសកិាទក់ទងនឹងបុរាណវទិា ការអភិរកស ជួសជុល និងរគប់រគងរបាសាទ 
បៅបលីទឹកដីបេតថបសៀមរាប រពោះវហិារ នងិឧតថរមានជ័យបហ្យីបនាោះ នារពឹកដថងទី១០ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមនសិសតិ 
បុរាណវទិាទាំង៣០នាក់បានបញ្ច ប់ភារកចិចបដ្ឋយបជ្ញគជ័យ។ កមមសកិាបនោះបានចាប់បផថមីនាដថងទ០ី១ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ទទួលបនធុកទាំងរសុងបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងដឹកនាាំបដ្ឋយមស្តនថជីាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅតាមរបលនបទ និង 
ទីតាាំងរមួទាំងសាស្តសាថ ចារយដនមហាវទិាល័យបុរាណវទិាផងថដរ។ 
 
បៅកបុងដាំបណីរទសសនកចិចសិកាបៅអូរថមដ្ឋប់ដនរមណីយដ្ឋឌ នបបងមាោដថងទ៨ី មីនា រពទឹនបុរសមហាវទិាល័យបុរាណវទិា 
មនួ សុភាព បានបញ្ញជ ក់ថា ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំទសសនកចិចសិកាបៅបេតថបសៀមរាប គឺរតូវបានឧបតទមភ គាំរទទាំងរសុងពអីាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាសរមាប់នសិសតិបុរាណវទិាឆ្ប ាំទី៤។ កមមសិកាបនោះបធវីប ងីកបុងបគលបាំណងផារភាជ ប់ចាំបណោះដឹងថផបករទឹសថបីៅ 
សាោបៅនងឹការអនុវតថបៅបលីទីតាាំងផ្អធ ល់ បដមីផឱី្យការសិការបស់និសសតិកាន់ថតមានរបសិទនភិាព នងិជ្ញពនលឺកបុងការ 
បញ្ច ប់សារណាបានលា។  
 
បោករពឹទនបុរស ក៏បានថថលងអាំណរគុណដល់របមុេដឹកនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានឧបតទមភគាំរទដល់កមមសិកា 
និសសតិបុរាណវទិារយៈបពល១០ដថងជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ មិនរតឹមថតប៉ាុបណាត ោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានបញ្ជូ នមស្តនថជី្ញសាស្តសាថ ចារយ 
ជាំនាញបៅបងាហ ត់បបរងៀននិសសតិបុរាណវទិាថថមបទៀត។ ពិបសសជ្ញងបនោះ បរៅពីជយួបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស 
បរជ្ញមថរជងសមតទភាពនិសសតិកបុងការសកិារសាវរជ្ញវ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានផថល់កថនលងការងារឱ្យនិសសតិបុរាណវទិា 
បានមកបធវកីារផងថដរបពលបរៀនចប់ ជ្ញក់ថសថងមានអបកជាំនាញបុរាណវទិាជ្ញបរចីនបានមកបធវីការបៅទីបនោះ ថដលជ្ញការរមួ 
ចាំថណកជួយជ្ញតិជ្ញខាល ាំងជ្ញមយួសាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
កញ្ញដ  បសឿ ចាំបរនីសុទន ី និសសតិបុរាណវទិាជាំនាន់ទ២ី៤ សរសរសារណាអាំពី «ជាំនួញអាំបលិនាសម័យបុរាណ» ក៏បានបលីក 
ប ងីថដរចាំបពាោះដាំបណីរទសសនកិចចសិកាបនោះថា ភាគបរចីនបៅសាោ បរៀនជ្ញរទសឹថី ថតបៅកថនលងបនោះបយងីបានបរៀនសូរត 
បរចីនពីអវីថដលបយងីបានបរៀនកនលងមក បូករមួនឹងការពនយល់បថនទមពីសាស្តសាថ ចារយ និងមស្តនថីជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
របចាាំផ្អធ ល់បៅកបុងតាំបន់ បធវឱី្យការសិកាកាន់ថតចាស់ជ្ញងមុន។ បៅទីបនោះបយងីមិនរតឹមថតបានយល់ដឹងអាំពីរបវតថសិាស្តសថ 
និងបុរាណវទិាប៉ាុបណាត ោះបទ បយងីក៏បានដឹងោ៉ា ងបរចីនទក់ទងនឹងការជួសជុលរបាសាទផងថដរ ពិបសសបានបឃញីពទីឹក 
ចិតថរបជ្ញជនថដលចូលរមួសហ្ការកបុងការភិរកសមរតកដ៏មានតដមលដនវបផធម៌ថេមរ។ កញ្ញដ មានកថីរ ាំបភបីណាស់បពលមកដល់ 
កថនលងបនោះ និងបមាទនភាពជ្ញខាល ាំងចាំបពាោះការសកិាបុរាណវទិា គឺមិនរតមឹថតបានសិកាកាន់ថតចាស់ពតីដមលវបផធម៌ពិត 
របាកដបនាោះបទ ថថមទាំងបានសិកាជ្ញមួយសាស្តសាថ ចារយជ្ញអបករសាវរជ្ញវលផីៗ  មានគាំនិតបណថុ ោះបណាថ លបធវីឱ្យកញ្ញដ យល់ 
កាន់ថតចាស់ កាន់ថតចង់ថថរកានូវអវីថដលមានឱ្យកាន់ថតគង់វងស និងផសពវផាយអវីថដលបចោះបៅកាន់សងគមថេមរ និងសងគម 
បលីសាកលបោកបទៀតផង។ 
 
បោក ចាន់ វចិរិត នសិសតិបុរាណវទិាជាំនាន់ទី២៤ផងថដរបនាោះ បានរបាប់ថា បទោះបីេលួនសរបសរសារណាទក់ទង 
នឹងចមាល ក់បៅបលីថមបគលពុទនសាសនាបៅកបុងសារមនធីរបាត់ដាំបង ថតការចុោះកមមសិកាបៅបសៀមរាបបនោះបានផថល់ចាំបណោះ 
ដឹងោ៉ា ងបរចនីទក់ទងនងឹការអនុវតថជ្ញក់ថសថងបដ្ឋយបានចុោះបៅតាមការដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ សាទ នីយន៍ានា របាងគរបាសាទបុរាណ 
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បដ្ឋយមានអបកជាំនាញបៅតាមបគលបៅបានពនយល់និងបបរងៀនពីបបចចកបទស រពមទាំងរបវតថិដនការជសួជុលរបាសាទទាំង 
បនាោះផងថដរ។ តាាំងនាមឱ្យនសិសតិបុរាណទាំងអស់ គឺមានបសចកថីបរតកអរជ្ញខាល ាំងថដលបានចុោះមកកមមសកិាបៅទីបនោះ និង 
ថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានជួយឧបតទមភទាំងរសងុ និងមានអបកជាំនាញជយួបរជ្ញមថរជង ពនយល់ 
ថណនាាំរគប់ទីតាាំង បដមីផឱី្យនសិសតិទាំងអស់បានយល់ដឹងពបុីរាណវទិា របវតថិសាស្តសថ ការជួសជុល ការអភិរកស និងរគប់ 
រគងតាំបន់បបតិកភណឍ របកបបដ្ឋយចីរភាព។ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួមូលនិធិកលបឹ១%ដនរកមុហ្ ុនអីុអុង ជសួជុលសារមនធីររពោះនបរាតថមសហី្នុអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បៅដថងទី១៥ ថេមនីា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចុោះហ្តទបលខាបលីកចិចសនា សថីពីការជួសជុលសារមនធីររពោះ 
នបរាតថមសីហ្នុអងគរ ជ្ញមួយមូលនិធិកលបឹ១%ដនរកមុហ្ ុនអុីអុង និងសាកលវទិាល័យសូហ្វ ីោ៉ា ។ ពិធីបនោះរបារពនប ងីបរកាម 
អធិបតភីាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោក Hiroshi Yokoo របលនរកុមរបឹកា 
ភិបាល និងជ្ញរបលនកលបឹមូលនិធិអុអុីីង និង បោកសាស្តសាថ ចារយ Yoshiaki Ishizawa របលនមជឈមណឍ លអាសុសីិកា 
រសាវរជ្ញវ និងបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសសដនសាកលវទិាសូហ្វោី៉ា ។ 
 
ពិធីចុោះហ្តទបលខាបនោះ បធវីប ងីបដ្ឋយបោងបៅបលីអនុសសរណៈដនការបោគយល់គប មួយ រវាងភាគី៤ គឺអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
មូលនិធកិលឹប១%ដនរកុមហ្ ុនអុអុីង សាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  និងរកុមហ្ ុនសាតូកមពុជ្ញ ថដលបានបធវីប ងីកាលពីដថងទ២ី៥ 
ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅ។ តាមេលមឹសារដនកិចចសនាបនោះ មូលនធិិកលឹប១%ដនរកុមហ្ ុនអុីអុង នឹងទទលួបនធុកចាំណាយ 
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ទាំងរសុងបលីការងារជសួជុល ដាំបូលលចិទឹក ជញ្ញជ ាំងរជ្ញបទឹក ោបថាប ាំ ជសួជុលបងាួច និងករមាលឥដឌសាលពព័ិរណ៍។ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងទទួលបនធុកដកឹជញ្ជូ នចមាល ក់មុន និងបរកាយការងារជសួជុល សរមបសរមួលការងារបផសងៗ 
និងចូលរមួជសួជុលចាំណុចបផសងៗបទៀតតាមលទនភាពជ្ញក់ថសថង។ ចាំថណកសាកលវទិាល័យសូហ្វ ីោ៉ា នឹងទទួលបនធុកផថល់ 
របឹកាបលីការងារជសួជុល នងិបលីដាំបណីរការពព័ិរណ៍សារមនធីរបនាធ ប់ពីជសួជុលបហ្យី។ 
 
របលនរកុមរបឹកាភិបាលដនកលបឹមូលនធិិអុីអុង១% បោក Hiroshi Yokoo បញ្ញជ ក់កបុងពិធីចុោះហ្តទបលខាបនោះថា ការរមួ 
ចាំថណកដនកលឹប១%របស់រកមុហ្ ុនអុីអុង គឺជ្ញសកមមភាពបដីមផតីបសបងដល់សងគម។ “ការថដលបយងីបានមកជួសជុលមថង 
បទៀតបនោះ វាជ្ញបមាទនភាពរបស់បយងី វាបធវីឲ្យបយងីសបាយចិតថ បធវីឲ្យចតិថបយងីរជោះថាល ដូចបានបធវបុីណយទនបផសងៗថដរ”។ 
បោកបថនទមថា ការងារជសួជុលអាចនឹងចាប់បផថីមប ងីបៅអាំ ុងថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ បហ្យីបរគងនងឹបញ្ច ប់បៅអាំ ុង 
ពាក់កណាថ ល ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេ។  
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ បានសថមថងថថលងអាំណរគុណ និងអបអរសាទរចាំបពាោះកលបឹមូលនធិិអុីអុង១% ថដលថតងយក 
ចិតថទុកដ្ឋក់ដល់ការងារអភិរកសបបតិកណឍ វបផធម៌ ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏ដូចជួយបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស។ 
មិនរតឹមថតសារមនធីរប៉ាុបណាត ោះបទ បៅឆ្ប ាំ២០០៣កនលងមក មូលនិធិបនោះក៏បានចូលរមួដ្ឋាំសួនបឈអីនុសាវរយីម៍ួយកថនលង 
បៅថកផរសួនបរគឿងបទសដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផងថដរ។ ឯកឧតថមបានបថនទមបទៀតថា តបៅខាងមុេ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
មានជាំបនឿោ៉ា ងមុតមាាំថាមូលនិធិបនោះនឹងចូលរមួចាំថណក កបុងការបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស នងិជួយថថរកាអភិរកស 
បបតិកភណឍ ពភិពបោក ក៏ដូចជ្ញការជួយបលកីតបមាងីជវីភាពរបជ្ញជនកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ តាមរយៈរកុមការងារ 
សហ្គមន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាជ្ញបដីម។ 
 
សារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុអងគរ បានកសាងប ងីបៅឆ្ប ាំ២០០៧ បរកាមកចិចសហ្របតិបតថិការរវាង អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
និងសាកលវទិាល័យសូហ្វ ីោ៉ា  បដ្ឋយ “មូលនិធិដនកលឹប១%” របស់រកុមហ្ ុនអុអុីង បដីមផដី្ឋក់តាាំង និងតមាល់វតទុបុរាណ 
ថដលបានរកបឃញីកបុងបពលសិការសាវរជ្ញវរបស់សាកលវទិាល័យសូហ្វ ីោ៉ា  កាលពីឆ្ប ាំ២០០០ នងិ២០០១ បៅរបាសាទ 
បនាធ យកថី៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួជបួពិភាកាការងារជសួជុលសាព នហាលមុេអងគរវតថ 
និងគបរមាងរសាវរជ្ញវកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញមយួសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
រពឹកដថងទ១ី៦ ថេមនីា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានទទួលជបួពភិាកា 
ជ្ញមួយ បោកសាស្តសាថ ចារយ Yoshiaki Ishizawa របលនមជឈមណឍ លអាសុីសកិារសាវរជ្ញវ និងបណថុ ោះបណាថ លធនលន 
មនុសសដនសាកលវទិាសូហ្វោី៉ា ។ កិចចពិភាកាបនោះបផ្អថ តបៅបលីការពរងឹងកចិចសហ្របតិបតថកិារឲ្យបានលារបបសីរជ្ញបនថ 
បទៀតបលីវស័ិយរសាវរជ្ញវ នងិកិចចអភិរកសរបាងគរបាសាទកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញពិបសសការជួសជុលសាព នហាល 
មុេរបាសាទអងគរវតថជាំហានទ២ី។ 
 
កបុងឱ្កាសបនោះថដរ ឯកឧតថមអគគនាយកបានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះបោកសាស្តសាថ ចារយ និងរកមុការងារថដលថតងយក 
ចិតថទុកដ្ឋក់កបុងកិចចការរសាវរជ្ញវ និងការងារអភិរកសរបាងគរបាសាទកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរកនលងមក។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា 
កបុងគបរមាងជួសជុលសាព នហាលដាំណាក់កាលទី២បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងបនថសហ្ការទាំងធនលនមនុសស បបចចក 
បទស នងិហ្រិញ្ដវតទុ សាំបៅបធវោី៉ា ងណាឲ្យការជួសជុលបនោះបានសបរមចបជ្ញគជ័យតាមថផនការថដលបានបរគងទុក។ 
 
សាព នហាលរបាសាទអងគរវតថ មានបបណាឋ យតួសាព នរបថវង២០០ថម៉ារត និងទទឹង ១២ថម៉ារត។ តួសាព នខាងបជីងរតូវបាន 
ជួសជុលបរកាមកចិចសហ្ការរវាងសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានរបថវង១០០ថម៉ារត កាលពីឆ្ប ាំ 
១៩៩៦ រហូ្តដល់ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៧។ ចាំថណកមួយចាំបហ្ៀងដនតួសាព នខាងតផូង រពមទាំងកាលសាព នខាងលិច នងិខាង 
បកីត លល ប់បានជសួជុលរចួរាល់ជ្ញសាទ ពរបដ្ឋយសាោបារាាំងចុងបូព៌ា កបុងកាំ ុងទសវតសទី៦០។ សរមាប់គបរមាងជសួជុល 
ជាំហានទីពីរបនោះ សាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  សនាបនថ ផឋល់អបកជាំនាញការបបចចកបទស រពមទាំងសមាភ រៈបបចចកបទសទាំបនីប 
សរមាប់ជ្ញមបធាបាយងាយរសួលកបុងការជសួជុល។ បដ្ឋយថ កភាគអីាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នឹងទទួលេុសរតូវបលដីាំបណីរការ 
ដនការជួសជុល សរមបសរមលួកិចចការពាក់ព័នន រពមទាំងលនាបលីចាំណាយបផសងៗដូចជ្ញ សមាភ រៈ នងិអបកជាំនាញការកបុង 
រសុករពមទាំងកមមករសរមាប់កិចចការបនោះទាំងមូល។ ការងារបនោះបរគងនងឹចាប់បផថីមបៅឆ្ប ាំ២០១៦ដល់ឆ្ប ាំ២០២០៕ 
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រកមុអភិរកសថមដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជសួជុលបាំថណកថផថរនិងសសរបពរជថដល  
រជោុះលល ក់ពីប៉ាមទី៨ដនរបាសាទបាគង បដ្ឋយសារេយល់ពយុោះបកតសូណាជិតរចួរាល់បហ្យី 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
ថផថរថមមានទមងន់ជ្ញង៥បតាន និងសសរបពរជថដលបានរជុោះលល ក់ពីរបាសាទឥដឌប៉ាមទី៨ដនរបាសាទបាគងកបុងអាំ ុងឆ្ប ាំ២០០៩ 
បដ្ឋយកមាល ាំងេយល់ពយុោះបកតសូណា រតូវបានរកុមអភិរកសថម ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបធវីការផគុ ាំជួសជូលប ងីវញិ បៅសារមនធីរ 
រពោះនបរាតថមសីហ្នុអងគរ។ ថផថរថម និងសសរបពរជបនោះ រតូវបានរកុមជាំនាញដកឹជញ្ជូ នមករកាទុក បៅសារមនធីររពោះនបរាតថម 
សីហ្នុអងគរ កាលពីឆ្ប ាំ២០១២ បដីមផបីធវកីារអភិរកសជួសជុល និងតភាជ ប់ប ងីវញិ។ 
 

របលនរកុមអភិរកសថមដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោក  ុង ណារ ី ថដលកាំពុងដឹកនាាំការងារជួសជុលបនោះបរៀបរាប់ថា ថផថរ នងិ 
សសរបពរជបនោះមានអាយុកាលជ្ញង១ពាន់ឆ្ប ាំបហ្យី មានការពុកផុយនិងជាំងឺបរចីន។ បោក ពនយល់ថា ការជួសជុលថម 
ចមាល ក់បនោះ មនិេុសពីពាបាលមនុសសចាស់បទ។ ជាំងឺបរចីនមុេបរចីនរបបភទ អស់ពឈីបឺនោះ ឈបឺនាោះមិនបចោះចប់។ ជ្ញក់ថសថង 
ថផថរថមបនោះ រគន់ថតជាំងឺថដលរកុមបយងីពនិិតយបឃញីបដីមផពីាបាលមានដល់បៅជ្ញង១០០របបភទជាំង ឺ បហ្យីរតូវការរបបៀប 
ពាបាលបដ្ឋយថ កៗពីគប ។ 
 

និោយពីវធិសីាស្តសថជសួជុលវញិ បោកបរៀបរាប់ថា “បយីងបានបរៀនសូរតវធីិសាស្តសថបនោះពីរកុមជាំនាញអាលលឺម៉ាងផ់ង រមួផសាំនឹង 
បទពិបសាធន៍ជ្ញបរចីនឆ្ប ាំបលីការងារបនោះផង។ បដីមផីភាជ ប់ផ្អធ ាំងបាំថណកធាំៗ បយីងបរបីសបូលភាជ ប់របបភទ Fiberglass រងឹមាាំ 
ថតអាចពត់ចុោះប ីងបាន។ បយីងបរបីជ្ញតិសីុលីបេត ផសាំនឹងអាកុលចាក់បញ្ចូ លបៅកបុ ងសាច់ថម បដីមផីពរងឹងសាច់ថមថដល 
ពុកផុយប ីងវញិ។ ចាំថណកជ្ញតិអាំបិល និងបមបរាគបផសងៗថដលជ្ញប់នឹងថម បយីងពាបាលបដ្ឋយការដុោះសមាា ត ោងទឹក 
និងហាលឲ្យសងួ ត។មកដល់បពលបនោះ ការងារបយីងជិតរចួរាល់១០០%បហី្យ បៅសល់ថតបាំថណកតូចៗេលោះបទៀតប៉ាុបណាត ោះ”។ 
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បោកបរៀបរាប់បថនទមថា សពវដថងរកមុរបស់បោកថដលមានគប ២០នាក់កាំពុងអនុវតថការងារជួសជុលចមាល ក់ចាំននួ៣កថនលង 
បដ្ឋយមួយរកមុកាំពុងជួសជុលចមាល ក់នាគបៅរបាសាទបនាធ យសាំថរ មយួរកុមបទៀតកាំពុងជួសជុលចមាល ក់បតាបៅរបាសាទថរប 
រូប និងមយួរកុមថដលកាំពុងជសួជុលសសរបពរជ និងថផថរថមបៅសារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុអងគរបនោះ។ 
 

របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ បោក ល ីវណាត  បញ្ញជ ក់ថា បចចុបផនបរបាសាទឥដឌ 
ប៉ាមទ៨ី ដនរបាសាទបាគងបនោះ កាំពុងសទិតបៅកបុងការជសួជុលថដរ។ បរកាយពីការងារជួសជុលរបាសាទចប់សពវរគប់រកុម 
ការងារនឹងបលកីថផថរ និងសសរបពរជដ្ឋក់កថនលងបដីម កបុងន័យថថរកាតដមលបដមីដនបបតកិភណឍ ប ងីវញិ៕ 
 

     
 

     

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួឧបតទមភការតាាំងពិព័រណ៍សឋពីី លទនផលកាំណាយសបស្តងាគ ោះ 
បៅរពោនយនថបហាោះបេតថបសៀមរាប 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
ពិព័រណ៍មិនអចិដស្តនថយប៍រកាមរបលនបទ “រស់បៅកបុងសម័យអងគរ” រតូវបានរបារពនពធិបីបីកជ្ញផលូវការបៅរបសៀលដថងទ១ី៥ 
ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅសារមនធីរជ្ញតិភបាំបពញ បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សរំងំ កសំានត រដឌបលខាធិការរកសួង 
វបផធម៌ នងិវចិិរតសិលផៈ។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង ជ្ញតាំណាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានដឹកនាាំមស្តនថ ីបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមយួ 
ចាំនួនចូលរមួបដ្ឋយផ្អធ ល់កបុងពធិីបបីកសបមាព ធ ពព័ិរណ៍ជ្ញផលូវការកបុងបពលបនោះ។ 
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មានរបសាសន៍បៅកាន់អងគពធិីទាំងមូល ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បានបកាតសរបសីរបដ្ឋយបសាម ោះចាំបពាោះការបរៀបចាំឲ្យ 
មានការតាាំងពិពរណ៍ដ៏មានតដមលបនោះប ងី។ ឯកឧតថមបានបញ្ញជ ក់ថា សពវដថងរាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជ្ញកាំពុងយកចិតថទុកដ្ឋក់ 
ោ៉ា ងខាល ាំងបលកីារងារអភិរកសបបតិកភណឍ ។ ជ្ញក់ថសថង តាាំងពអីងគររតូវបានចុោះបញ្ជ ីជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោកកបុង 
ឆ្ប ាំ១៩៩២មក ការរសាវរជ្ញវថផបកបុរាណវទិា ការងារជួសជុលសាថ រប ងីវញិនូវរបាងគរបាសាទ របព័ននលរាសាស្តសថបុរាណ 
និងបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននជ្ញបរចីនរតូវបានសបរមចបជ្ញគជ័យជ្ញបនថបនាធ ប់។ 
 
លទនផលដនកាំណាយសបស្តងាគ ោះបៅការដ្ឋឌ នរពោនយនថបហាោះបេតថបសៀមរាប ថដលបានដ្ឋក់តាាំងបងាហ ញកបុងឱ្កាសបនោះ គជឺ្ញ 
ការរ ាំឭកប ងីវញិនូវរបវតថិសាស្តសឋពីអតតីកាលថដលបាននាាំអារមមណ៍អបកទសសនា ឲ្យថសវងយល់ពជីីវភាពរស់បៅរបស់មនុសស 
កបុងសម័យអងគរដ៏រុងបរឿងកបុងរបវតថិសាស្តសឋថេមរ។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលមានភារកិចចរគប់រគងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បានចូលរមួសហ្ការបដ្ឋយផ្អធ ល់ ជ្ញមួយវទិាសាទ ន 
INRAP (វទិាសាទ នជ្ញតិរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាបងាា រដនរបបទសបារា ាំង) កបុងគបរមាងរសាវរជ្ញវចាប់តាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៤ រហូ្ត 
ដល់ឆ្ប ាំ ២០១៤ បដ្ឋយបានបញ្ជូ នអបកជាំនាញវយ័បកមង និងកមមករជ្ញបរចីនរបួចូលរមួកបុងកិចចការរសាវរជ្ញវទាំងបនាោះរហូ្ត 
បានទទលួលទនផលដ៏អសាច រយដូចបានដ្ឋក់តាាំងបងាហ ញកបុងបពលបនោះរសាប់។ មា៉ាងបទៀតអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតគាំរទ 
និងយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះកចិចការរសាវរជ្ញវពីរបវតថិសាស្តសថ ក៏ដូចជ្ញរបវតថិដនការសាងសង់សាំណង់របាសាទកបុង 
ឧទានអងគរជ្ញបដីម បដមីផថីចករ ាំថលក នងិផសពវផាយចាំបណោះដឹងឲ្យបានទូលាំទូោយដល់របជ្ញពលរដឌទូបៅ ជ្ញពបិសស 
យុវជន ថដលជ្ញសសររទូងដ៏សាំខាន់របស់របបទសជ្ញតិ។ បហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានឧបតទមភថវកិាមួយចាំនួនធាំបដីមផ ី
បរៀបចាំពិព័រណ៍ថដលបានដ្ឋក់តាាំងបងាហ ញកបុងឱ្កាសបនោះផងថដរ។ 
 
ពិព័រណ៍ “រស់បៅកបុងសម័យអងគរ” នឹងរតូវដ្ឋក់តាាំងបៅសារមនធីរជ្ញតភិបាំបពញរយៈបពល ៣ថេ គឺចាប់ពីដថងទ១៥ ថេមីនា 
រហូ្តដល់ ដថងទ១ី៥ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ មុននឹងរតូវបនថតាាំងបៅបេតថបសៀមរាបជ្ញបនថបទៀត៕ 
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បុណយឆ្កមហាបងសុកូល 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បៅកបុងតាំបន់អងគរមានពធិីបុណយសាសនា និងទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីបុរាណថេមរោ៉ា ងបរចីន ថដលជ្ញបករដាំថណលរបស់ 
ដូនតាថេមរពបុីរាណបានបនសល់ទុកសរមាប់កូនបៅជាំនាន់បរកាយ។ កបុងចាំបណាមបុណយទាំងបនាោះ មានបុណយមួយប ម្ ោះថា 
បុណយឆ្កមហាបងសុកូលថដលអបកភូមរិកវា៉ា ន់ថតងថតរបារពនបធវី បហ្យីបុណយបនោះបទៀត មិនថមនបធវជី្ញលកខណៈបុណយភូមិបទ 
គឺបគបធវីជ្ញលកខណៈរគសួារ។ 
 
បោកតា ជ្ញ ចាត ថដលចាស់រពឹទន ចារយកបុងភូមបិាននិោយថា ការបធវីបុណយបនោះ ទល់ថតអបកមានជីវភាពធូរលបានអាច 
បធវីបាន បរពាោះរតូវចាំណាយបរចីនបៅបលីបរគឿងរបដ្ឋប់តាក់ថតងកបុងកមមវធិបុីណយ។ បោកតាបនថថា បុណយឆ្កមហា 
បងសុកូលគឺបុណយធាំ ឬជ្ញបមបុណយ បហ្យីកបុងបនាោះមានកូនបុណយ ឬមានកូនកមមវធិតូីចៗ បៅកបុងបនាោះផងថដរ។ 
 
ទដិឌភាពទូបៅដនពធិបុីណយ 
ពិធីបុណយបនោះបរៀបចាំជ្ញផលូវការរយៈបពល២ដថង១យប់ ថតជ្ញក់ថសថង ការបរតៀមពិធីគមឺានរយៈបពល៤ ឬ៥ដថងមុនពិធមីកដល់ 
បដ្ឋយរតូវបរៀបចាំបរាងបុណយ នងិតាក់ថតងបរាងឆ្កមហាបងសុកូលផង ថដលមានកាច់រចនាបផសងៗ។ កមមវធិីបពលយប់ថដល 
សាំខាន់ៗមាន ពធិីពុទន ភិបសក និងពធិីឆ្កមហាបងសុកូល ថដលបញ្ច ប់បៅបវោបមា៉ា ងជិត១២យប់ និងចាប់បផថមីពិធី 
អភិបសកជ្ញថមី ចាប់ពីបមា៉ា ង៤បទៀបភលឺដនដថងទី២។ បគលបាំណងរមួដនពិធីបនោះ គឺរ ាំបដ្ឋោះកមមបពៀរបវរាថដលបគលល ប់ភាល ាំងភាល ត់បធវ ី
តាាំងពីបកមងមក តាមរយៈការបធវីបុណយកុសលជាំនសួវញិ។ ថវីតផតិពធិីបុណយបនោះមានប ម្ ោះថា ឆ្កមហាបងសុកូល ថតតាម 
ការសបងាតជ្ញក់ថសថង មានពិធតូីចៗជ្ញបរចីនបៅបងាប់ជ្ញមួយគឺ ៖ 
 
ពធិរីបងុពល ី
ពិធីរបុងពលី រតូវបានបគបធវីប ងីបៅបពលរបសៀល ដនដថងចាប់បផថីមពធិីបុណយ។ បៅកថនលងបផសងៗបរចនីបៅថា រកងុពាល ី
ថតអបករសកុអងគរបៅពិធីបនោះថា របុងពលី មានន័យថា បរៀបចាំថសនថរពន មកពីពាកយថា របុង គឺបរៀបចាំ ឯ ពលី គឺ ការបូជ្ញ 
ថាវ យ ឬថសនថរពន។ បគបរៀបចាំពិធីរបុងពលី បដ្ឋយបរៀបចាំបរគឿងសាំថណនបផសងៗមានបាយ ទកឹ នាំ ចាំណីជ្ញបដីម បដីមផ ី
ថសនថាវ យបៅ ជ្ញមាច ស់ទកឹមាច ស់ដ ី ថដលបៅថា បសថចរកុងពាល។ី ពិធីបនោះ បគបធវីប ងីកបុងន័យសុាំអនុញ្ញដ តពីមាច ស់ទឹក 
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មាច ស់ដី មុននឹងរបារពនពិធបុីណយឆលង។ បគសបងាតបឃញីថា អបករសុកអងគរ បទោះជ្ញរបារពនកមមវធិីបុណយអវក៏ីបដ្ឋយ ក៏ករមនឹង 
លោះបង់ ពិធីរបុងពលីបនោះណាស់ បដ្ឋយសារបគយល់ថា បបមីិនសុាំអនុញ្ញដ តពីមាច ស់ទឹកមាច ស់ដីបទ កមមវធិទីាំងមូលនឹងរបរពឹតថ
បៅមិនលាប យី។ 
 
ពធិបីលកីទង់ 
ចប់ពិធីរបុងពលី បគរបារពនពិធមីួយបទៀត គពឺិធីបលកីទង់។ ទង់ថដលបគបលីក គឺទង់រកបព។ី បៅបពលសាកសួរអបករសុកគត់ 
ថតងនិោយពាកយសាមញ្ដថា បគបលកីទង់បដមីផបីធវីបុណយ។ តាមការសួរ មានមនុសសតចិបទថដលដឹងពថីា បគបលីកបធវីអវីឲ្យ 
របាកដ។ បបីនឹងនិោយថា បលីករគន់ថតជ្ញនិមតិថសញ្ញដ ថា បធវីបុណយ ហាក់ដូចមិនសម បរពាោះមានការរបកូករបកាសបៅ 
គប មកបលកីកនធុយទង់ោ៉ា ងបរចីន បហ្យីថថមទាំងមានដ្ឋក់របាក់កាសកបុងបហាបៅ៉ា ទង់បទៀតផង។ បៅបពលបលកីមានអបក 
ថរសកឆ្កបហា  នងិអបកថរសកបនធរោ៉ា ងគរគឹកគថរគង ថដលបញ្ញជ ក់ថា ជ្ញពធិីពិបសសបលីសពីនិមតិថសញ្ញដ ថាបធវីបុណយ។ 
ថតបបីសាថ ប់ពាកយថដលបោកអាចារយបងាគ ប់ឲ្យថាតាម ជ្ញភាសាបាលី មុននងឹរពថលងកនធុយទង់បនាោះ បយងីនឹងយល់ថា 
ការបលីកទង់គឺបដីមផបូីជ្ញដល់រពោះបចតយិបៅនាឋានតាវតថិងស។ កបុងន័យរពោះពុទនសាសនា ពុទនសាសនិកបជឿជ្ញក់ថា រពោះចូឡា 
មណីបចតិយ ថដលតមាល់រពោះបកសលតុរបស់រពោះពុទនជ្ញមាច ស់ នាឋានតាវតថងិសបនាោះ មានទង់របបភទបនោះ ថដលពួកបទវតានាាំ 
គប បលីកប ងីចងថាវ យរពោះបចតិយ កបុងន័យបគរពបូជ្ញ។ ពុទនបរស័ិទថដលមានសទន រជោះថាល  កាលណាមានកមមវធិីបុណយអវ ី
មួយ ក៏យកទង់មកបលីកជ្ញតាំណាង បូជ្ញដល់រពោះចូឡាមណីបចតយិបនាោះថដរ។ តាមសកមមភាពបនោះ ពុទនបរស័ិទយល់ថា 
នឹងបានទទួលបុណយកុសលបរចីន។ ចាំថណកការដ្ឋក់របាក់កបុងបហាបៅ៉ា ទង់វញិ ក៏កបុងន័យចាប់មគគផលជ្ញមួយមាច ស់ទង់ 
និងមាច ស់បុណយផងថដរ។ កបុងរពោះពុទនសាសនា ការបរតកអរ ឬការចូលរមួនងឹអាំបពលីារបស់អបកដដទ ក៏ប ម្ ោះថា បានបធវ ី
បុណយ បហ្យីទទួលផលបុណយដូចមាច ស់បុណយថដរ។ បនថចិមថងៗ ពិធីបនោះក៏បានកាល យបៅជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់របស់របជ្ញជនថេមរ 
ជ្ញពិបសសរបជ្ញជនថេមរបៅតាំបន់អងគរបសៀមរាប ថដលថតងថតនាាំគប បធវីរាល់កមមវធិបុីណយបផសងៗមិនថដលេកខាន។  
   
ពធិរីសង់ទកឹរពោះរស់(រពោះកបនាល ង) 
បនាធ ប់ពចីប់ពធិីបលីកទង់ មានពិធីមយួថបបបទៀត គពឺិធីរសង់ទឹករពោះរស់។ ពិធីបនោះសាំខាន់ណាស់សរមាប់កូនរបសុរស ី
បរពាោះបបីតាមន័យទូបៅពាកយថា រសង់ គឺសាំបៅការផងូតទទឹឹកោងជរមោះមនធលិថដលជ្ញរបស់មិនសាា តបចញពីកាយ ឯពាកយ 
ថា រពោះរស់ គឺសាំបៅដល់បុពវបទវាជ្ញបទវតាបដីម, ជ្ញរពោះរពហ្ម, ជ្ញអាហុ្បនយយបុគគល, ជ្ញរពោះអរហ្នថ ពាកយទាំងអស់បនោះ 
កបុងន័យរមួ គឺឪពុកមាថ យរបស់កូនរបសុរស។ី ការបធវីពិធងូីតទឹកជូនពកួគត់បពលបនោះ គឺបដីមផឱី្យកូនរបសុរសបីានឱ្កាស 
សូមេមាបទស រាល់បទសានុបទសថដលលល ប់បានបធវីបដ្ឋយកាយកថី បដ្ឋយវាចា បដ្ឋយចតិថគិតមនិលាកថចីាំបពាោះអបកមានគុណ 
សូមឱ្យអបកមានគុណអត់បទសបនាោះដល់ពកួគត់ជ្ញកូនបៅ ឱ្យដូចជ្ញទឹកថដលោងជរមោះនូវមនធលិបចញពីកាយថដរ។ 
បនាធ ប់ពីការងូតទកឹជូនគត់រចួរាល់កូនរបសុរសបីានបៅបងបាូនមកជួបជុាំគប  បដីមផបីលីកបរគឿងរបដ្ឋប់បញ្ចុ ោះបាំពង់(បនលុង) 
ជូនអបកមានគុណ និងទទួលពរជ័យពីឪពុកមាថ យ។ 
 
ពធិពូីនភបាំេាច់ 
បរកាយពីរសង់រពោះរស់រចួរាល់បហ្យី មានពិធមីួយបទៀត គឺពធិីពូនភបាំេាច់។ ពធិីបនោះ បគយកដីេាច់មកចាក់គរបហ្យីពូនឱ្យ 
មាន រូបជ្ញបចតិយប ងី បៅតាមភាសាបាលីថា“វាលុកបចតិយ” បបីតាមភាសាថេមរបៅថា “ពូនភបាំេាច់” បរពាោះគាំនរេាច់ 
ថដលពូនប ងីបនាោះមានសាទ នភាពរបថហ្លភបាំ។ មនិរតឹមថតពូនភបាំេាច់ប៉ាុបណាត ោះបទ បគមានបដ្ឋតទង់រកបពី ថដលបគបធវីពីសលឹក 
បតាប ត ឬរកដ្ឋស នងិមានកផូរកាច់រចនាជ្ញបរចនីបទៀត តាមបសចកថីរជោះថាល របស់មាច ស់បុណយ។ 
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ពិធីបនោះ បគបធវីកបុងបគលបាំណងបរចនីោ៉ា ង និងតាមជាំបនឿបផសងៗគប របស់អបកភូមបិៅកបុងតាំបន់អងគរ។ បោកតា ជ្ញ ចាត 
ថដលជ្ញចាស់ទុាំកបុងភូមិបលីកប ងីថា ការបធវពីិធីពូនភបាំេាច់បនោះ គឺបធវីប ងី បដីមផឧីទធិសថាវ យជ្ញសកាា របូជ្ញតាំណាង 
រពោះចូឡាមណីបចតិយ ថដលសទិតបៅឋានដរតរតឹងសសួគ៌ថដលពួកបទវតាសាងប ងី សរមាប់បញ្ចុ ោះរពោះបកសលតុ(សក់) 
និងរពោះទឋលតុ(រពោះចងាូមថកវ) ដនរពោះសមាម សមពុទន។  ន័យមា៉ាងបទៀត គត់បានបលីកប ងីថា ការបធវីពិធពូីនភបាំេាច់ 
គឺបដីមផបីានរ ាំបដ្ឋោះកមមបពៀរបវរាថដលេលួនលល ប់សាងពីមុនមក។ មានន័យថា របសិនបបមីានអបកមានកមមបពៀរបដ្ឋយបហ្តុលល ប់ 
បានសមាល ប់សតវ ឬបបៀតបបៀនអបកដដទពីមុន ឬពីជ្ញតមុិនបនាោះ បបីមានអបកចង់មកចងកមមចងបពៀរ ឬយកជីវតិវញិបតាងរតូវ 
ថតរាប់ចាំនួនរគប់េាច់ថដលអបកបានពូនបនាោះឱ្យអស់សិន បទីបអាចមកយកជីវតិអបកឬមកយកកមមបពៀរពីអបកបាន។ បបីមិន
អាចរាប់អស់ចាំននួរគប់េាច់បនោះ អស់បទបនាោះ មានន័យថា បសមីនិងអបកបានរ ាំបដ្ឋោះកមមរ ាំបដ្ឋោះបពៀរពីសតវបនាោះបហ្យី។ 
 
ពធិបីងួសងួ 
បរកាយពីពិធអីធិដ្ឋឌ នភបាំេាច់រចួរាល់ បគបៅមានពិធមីួយបទៀត គឺបួងសួង។ បងួសួង ជ្ញការរបកូករបកាសបៅអស់បទព 
និករទាំងឡាយ មកជ្ញកសណិសាកសដីនពិធបុីណយ។ ពិធបីួងសួងបគបធវីបៅពមុីេរានពុទនគុណ ថដលបគបរៀបចាំបៅទិសឥសាន 
ដនបរាងបុណយ។ សាថ ប់ពាកយបួងសួងមួយមា៉ា ត់បៅ បគមិនដងឹថា បនោះជ្ញពិធីថដលថបកបចញពីជាំបនឿសាសនាមយួពិតរបាកដ 
បទ ថតបបីតាមដ្ឋនសាថ ប់ពាកយសូរត និងពនិិតយឲ្យសុជីបរៅបៅបលីពិធីបយងីសបងាតបឃញីថា ជ្ញពធិោីយចរមុោះគប រវាងជាំបនឿ 
រពលឹង ថដលជ្ញជាំបនឿបដីមរបស់ថេមរ បូកនឹងរពហ្មញ្ដសាសនា រមួនឹងរពោះពុទនសាសនាផង។ មុនដាំបូងអាចារយដកឹនាាំអបកចូល 
រមួ ទាំងអស់សូរតនមសាា ររពោះរតនរត័យ តាមលាំនាាំរពោះពុទនសាសនា។ បរកាយមកបទីបចាប់បផថីមសូរតរបកាសបៅពពួក 
បទពនិករទាំងឡាយ។ សាថ ប់ពាកយសូរតបនោះ គឺមានបរៀបរាប់តាាំងពីនាមរបស់រពោះពុទនជ្ញបរចីនអងគមានរពោះកកាុសបនាន  រពោះបកា 
នាគមបនា រពោះកសសបបា ជ្ញបដីម និងប ម្ ោះរបស់អាទិបទពកបុងរពហ្មញ្ដសាសនា គឺរពោះរពហ្ម រពោះវសិណុ និងរពោះឥសូរ មិនថត 
ប៉ាុបណាត ោះពាកយរបកាសបៅបនោះក៏បៅទាំងបទពរពកសអារកខអបកតាមាច ស់ទឹកមាច ស់ដី ថដលជ្ញបុពវបុរសថេមរមកចូលរមួជ្ញ 
កសណិសាកស ីនិងជូនពរឲ្យកមមវធិីបុណយរបរពតឹថបៅបដ្ឋយរលូន។ 
 
ពធិចីបរមនីរពោះបរតិថ 
សូរតមនថ ឬចបរមនីរពោះបរតិថ ជ្ញពិធីតាមថបបរពោះពុទនសាសនា។ មុននឹងចាប់បផថីមពិធីបនោះ អាចារយដឹកនាាំពុទនបរស័ិទនមសាា រ 
រពោះរតនរត័យ សមាទនសលី រចួបហ្យីបទីបនិមនថរពោះសងឃចបរមីនរពោះបរតិថ។ សូរតមនថ គឺសូរតនូវពុទនមនថ មានន័យថា 
រពោះសងឃសូរតសាវ ធាយនូវមនថគថា ឬធម៌ របស់រពោះពុទន បដីមផបីបញ្ជ ៀសនូវឧបរទពចដរងនានាផង បដីមផនីាាំមកនូវសិរសីួសថ ី
មងគលសពវរបការផង។ ធម៌ថដលរពោះសងឃសាវ ធាយបនោះ បៅមា៉ាងបទៀតថា រពោះបរតិថ មានន័យថា ជ្ញបរគឿងរារា ាំងឃាត់ 
ឃាាំងនូវទុកខបសាកបរាគភ័យបផសងៗ។ចបរមនីរពោះបរតិថគសូឺរតសាវ ធាយនូវរពោះបរតិថហ្បងឹឯង។  
 
ពធិពុីទន ភបិសក 
បរកាយពីការចបរមនីរពោះបរតិថរចួរាល់ មានពិធមីួយបទៀត បៅថា ពិធពុីទន ភិបសក។ ពធិបីនោះ បឃញីមានបរៀបចាំបរគឿងរបដ្ឋប់ 
តាាំងពីរពោះបពាធសិតវបចញបួស កបុងបនាោះបឃញីមានបជងីពានមាសសរមាប់តមាល់កដស្តនថ សបិត មជុល បមស ៉ា ថរកមជ្ញបដីម 
តាំណាងឱ្យអដឌបរកិាខ រថដលពួករពហ្មបានយកមកថាវ យចាំបពាោះរពោះអងគសរមាប់បសួ។ បៅបលីពុទន សនៈ មានពាងទកឹថដល
មានផ្អា ឈូកបថណថ តពាសបពញបនាោះ តាំណាងឱ្យអបនាតតថរសោះ ថដលបគបជឿថា រសោះបនោះបានជរមោះមនធលិបចញពីរពោះវរកាយ 
របស់បពាធសិតវមុននឹងបានរតាស់ដឹងជ្ញរពោះពុទន។ ចាំថណកអាសនៈតមាល់រពោះពុទនរូបសរមាប់បធវីពុទន ភិបសកមានលមាបដ្ឋយ 
កផូរកាច់រចនាថដលបធវីប ងីពបីដីមបចក ថដលមានរាងបួនរជុង ព័ននព័ទនបដ្ឋយអាំបបាោះសជុាំវញិ មានរូបសតវជ្ញបរចីនដូចជ្ញ 
កនលង់ រតី រមាាំង ឈលូស បសោះ ដាំរ ី នងិមានបដ្ឋតថមកបឈ ី បនធោះឬសស ី ថដលតាំណាងឱ្យដរពរពឹកាលតាវលលិ៍ សធងឹ បងឹប ួ
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បកាបកសសីតវថដលរស់បៅកបុងដរពកបុងទកឹ បហ្យីមានថេសអាំបបាោះសថដលចង់ភាជ ប់រូបចមាល ក់រពោះពីមួយបៅមយួ សរមាប់រពោះ 
សងឃសូរតអភិបសកចាប់កាន់ថេសបនាោះ បៅថា ថេសអាំបបាោះបគចរ។ ពធិីពុទន ភិបសកបនោះមានកិចចបរចនីណាស់ដូចជ្ញ ការសាវ  
ធាយធម៌ បងវិលពពិល និងសូរតធម៌បោករហូ្តដល់យប់បរៅ របថហ្លបមា៉ា ងជិត១០ បទីបផ្អា កមួយវគគ។ និងមានកមមវធិី
បនថបៅរពឹបទៀត ដូចជ្ញ ពិធបីងវិលពពិលបលីកទ២ី ពិធីដថងហបាយមធុបាោសថាវ យរពោះពុទន ពិធីសូរតថាវ យផ្អា  នងិបរគឿង 
សកាា រៈបផសងៗ។  
 
ពធិឆី្កមហាបងសុកូល 
បនាធ ប់ពពីិធីពុទន ភិបសករចួរាល់ មានពិធមីួយថដលជ្ញពធិសីាំខាន់បាំផុត គឺឆ្កមហាបងសុកូល។ បនោះជ្ញពធិីដ៏ធាំ នងិសាំខាន់ 
បាំផុតសរមាប់ពធិីបុណយបនោះ។ បគចាប់បផថីមពធិីឆ្កមហាបងសុកូលបៅយប់សាង ត់របថហ្លបមា៉ា ងជ្ញង១០យប់។ ថដលបៅថា 
បុណយឆ្កមហាបងសុកូល ទក់ទងនងឹបរគឿងរបដ្ឋប់បញ្ចុ ោះបាំពង់បរចីន (បនលុង) កបុងបនាោះ មានថរគពីរ បហ្យីបៅបលីថរគមាន 
សមាភ រៈោ៉ា ងបរចនីដូចជ្ញចានឆ្ប ាំង បជីងរកាន កបនធល បេបយី ភួយ សបិត កញ្ច ក់ឆលុោះ ឆ័រត កាំបសៀវ បាំពងទឹកបៅថ  សាំបលៀក 
បាំពាក់ ថសផកបជងី ថរកម បមស ៉ា និងរបស់របរបរបីរបាស់ជ្ញរបចាាំដថងមួយចាំនួនបទៀតថដលដ្ឋក់បៅខាងបរៅបរាងឆ្ក។ បរាងឆ្ក 
បនោះ មានទាំហ្ាំរបថហ្លជ្ញពរីថម៉ារតបួនរជងុ ដាំបូលបរាងមានការបរៀបចាំលមារបដ្ឋយកផូរកាច់រចនាោ៉ា ងពិបសសអមជុាំវញិ 
បៅតាមបហាជ្ញងនីមួយៗ មានតមាល់រពោះពុទនរូប ចាំថណកជហាវ វញិ ថដលបៅខាងចុងបមដាំបូលមានសាទ នថវងរសួច។ 
បៅចាំកាំពូលកណាថ លផធោះមានរតីសូល៍រាងេពស់រតថដតថដលបងាហ ញវបផធម៌ដ៏ថាុ ាំបថាងីជ្ញសាប ដដរបស់បុពវបុរសថេមរ។ ជុាំវញិបរាង 
ព័ននព័ទនបដ្ឋយថេស បហ្យីមានចបងាៀងបគមដ្ឋក់តាមរបងមយួៗ  ចាំថណកផលូវថដលចូលបៅកាន់ផធោះក៏មានបាំភលឺបដ្ឋយបភលីង 
ចបងាៀងបគមផងថដរ។  
 
បៅបពលចាប់បផថីមពធិីឆ្ក មាច ស់បុណយរតូវចូលបៅបដកសាំងាំបៅកបុងបរាងឆ្ក បដ្ឋយអាចារយបបរងៀនឲ្យទបនធញធម៌រចួបហ្យី 
រគបសាំពត់ស របដូចបៅនឹងមនុសសសាល ប់។ បៅតាមរជុងបរាងឆ្កទាំង៨ទសិ មានអាចារយមាប ក់ៗរគប់ទិស តាំណាងឲ្យ 
បទវតា។ អាចារយទាំងអស់អុជបទៀនធូប និងសូរតធម៌បរៀងៗេលួនតាមការបចោះចាាំ។ រពោះសងឃមួយអងគថដលបគនមិនថសរមាប់ 
ឆ្ក ក៏នមិនថបចញពបីរាងបុណយមកបដ្ឋយរពោះហ្សទខាងសាថ ាំកាន់បឈរីចត់ រពោះហ្សទខាងបឆវងកាន់កាំបសៀវទឹក។ បឈរីចត់បរប ី
សរមាប់បឆាសីសាំរាម ឬបគៀសសតវតូចធាំថដលបៅតាមផលូវចស្តងាម បហ្យីកាំបសៀវទឹកបរបីសរមាប់រចូចទកឹផាយបមតាថ ដល់ពពួក 
សតវ។ រពោះសងឃនិមនថចស្តងាមយតឺៗតាមផលូវថដលមានបភលីងបទៀន នងិធូបជ្ញសញ្ញដ បៅបរាងឆ្ក ថដលមានចមាង យរបថហ្ល 
៥០ថម៉ារតពីបរាងបុណយ។ មនុសសមាប ថដលចូលរមួកមមវធិីអងគុយសាំពោះរពោះសងឃតាមផលូវោ៉ា ងសងប់សាង ត់ មិនមានមាត់ក។ 
លុោះនមិនថមកដល់បរាងឆ្ក រពោះសងឃក៏នមិនថចស្តងាមជុាំវញិបរាងឆ្ក៣ជុាំតាមផលូវថដលអាចារយបរៀបជ្ញបរសច រចួបហ្យីបទីបរពោះ 
អងគបៅគង់ចបរមីនសមាធភិាវនាបៅទិសខាងបកីត ជ្ញប់នងឹមាច ស់បុណយថដលកាំពុងបដករគបសាំពត់ស។ អាចារយធាំក៏ចូល 
បៅសមាធិថកផររពោះសងឃថដររបថហ្លជ្ញងកនលោះបមា៉ា ង បទបីរពោះសងឃចូលបៅឆ្កទញយកសាំពត់សពមីាច ស់បុណយ សូរតធម៌ 
បងសុកូល ទុកដូចជ្ញបរសីបានសាំពត់ពសីាកសពមនុសសសាល ប់ដូបចាប ោះ។ ឯបរគឿងបនលុងជ្ញបរចីនបទៀតថដលបរៀបចាំបៅបរៅបរាង 
ឆ្កក៏បគបរៀបចាំរបបគនរពោះសងឃថដរ។ មាច ស់បុណយបរបៀបដូចជ្ញមានជីវតិរស់ប ងីវញិ បរកាយពីរពោះសងឃសូរតទញសាំពត់ 
សបហ្យី។ បគបជឿថា បរគោះឧបរទពចដរងនានាក៏បានបសផយី និងបានបុណយកុសលសរមាប់ជីវតិរបស់បគោ៉ា ងបរចីន។ 
 
ពធិពុីទន ពបិសកបលកីទ២ី (បពលជតិភល)ឺ 
កមមវធិីសាំខាន់ៗសរមាប់ដថងទី១រតូវបានបញ្ច ប់រតឹមឆ្កមហាបងសុកូលបនោះ។ សរមាប់កមមវធិីរពឹកប ងី គឺតាាំងពីបមា៉ា ង៤បទៀប 
ភលឺ បគនាាំគប ចាប់បផថីមពិធីពុទន ភិបសកជ្ញបនថ។ បកមងរសីជាំទង់៤នាក់ ជ្ញតាំណាងស្តសថីកបុងសម័យពុទនកាលគឺនាងសុជ្ញតា នាង 
បុណាត  នាងដពសាខា (វសិាខា) និងនាងឧមាម ទនថី ជ្ញអបកកាន់បរគឿងសកាា រៈបៅថាវ យរពោះពុទន និងមានបកមងរបុសជាំទង់៤នាក់ 
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កាន់ឆ័រតមាប ក់មួយបាាំងឲ្យបកមងរសីទាំងបនាោះ។ អាចារយអបកដឹកនាាំមាប ក់សនមតថាជ្ញរពោះរពហ្មនាាំផលូវបកមងរបុសរសចូីលបៅជួប 
រពោះពុទនថដលបទបីថតរតាស់ដឹង។ អាចារយមួយរូបសនមតថាជ្ញអបកោមទវ រ សួរបឆលីយឆលងជ្ញមួយតារពហ្មបៅវញិរហូ្តបាន
បៅជួបរពោះពុទនបានថាវ យបរគឿងសកាា រៈបរៀងៗេលួន។ បនថពបីនោះអាចារយដកឹនាាំសូរតបទថាវ យសកាា រៈ នងិបទបទុមថាវ យផ្អា  
ជ្ញកិចចបញ្ច ប់ពិធពុីទន ភិបសក។ 
 
ពធិរីាប់បារតបវរចងាហ ន់ដ្ឋរឆលង 
កមមវធិីបនាធ ប់ពីបនោះ បគនាាំគប របបគនោគូរពោះសងឃ សាថ ប់រពោះធម៌បទសនាអាំពីបុណយឆលង ដ្ឋក់បារតរពោះសងឃ និងបវរចងាហ ន់ 
ថាវ យរពោះសងឃ បដីមផឧីទធិសបុណយកុសលដល់បុពវការជីនទាំងឡាយ ថដលបានសាល ប់បាត់បង់ជីវតិបៅ។ ចុងបញ្ច ប់ដនកមមវធិី 
គឺនិមនថរពោះសងឃសូរតធម៌ ពហូ្ បទវា បហ្យីរចចូទឹក បដីមផឆីលងពិធបុីណយរបស់បគ។ 
 
របដពណីរបបៀបបនោះបហ្យី ថដលបធវីឲ្យអបករសកុអងគរបៅថតជ្ញឃាល ាំងផធុកនូវមត៌កវបផធម៌ដូនតាថេមរ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ 
បបីបទោះជ្ញបានឆលងកាត់ដាំណាក់កាលវវិតថន៍ជ្ញបរចីនជាំនាន់មនុសសមកបហ្យីកថ។ី បនោះបហ្យីគឺជ្ញសញ្ញដ ណដនរពលឹងជ្ញតអិងគរ 
ថដលជ្ញបករដាំថណលរបស់ដូនតាថេមរសម័យអតីតកាល៕ 
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អនុរដឌមស្តនថីរកសងួអប់រ ាំចិន បាំបពញទសសនកិចចថសវងយល់ពីការងារអភិរកសរបាងគរបាសាទកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បៅរពឹកដថងទ២ី០ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម Hao Ping អនុរដឌមស្តនថីរកសួងអប់រ ាំចិន និងជ្ញរបលនសនបបិាតទូបៅ 
ដនអងគការយូបណសាូ បហ្យីក៏ជ្ញសហ្របលនគណ:កមាម ធកិារអនថរជ្ញត ិ ICC រពោះវហិារ បានបាំបពញទសសនកិចចបដីមផថីសវង 
យល់ពីការងារអភិរកសរបាសាទ ថដលជ្ញតាំបន់បបតិកភណឍ ពភិពបោករបស់កមពុជ្ញ។  
 
កបុងដាំបណីរទសសនកិចចបនោះ ឯកឧតថមបានទសសនារបាសាទបបងមាោថដលជ្ញរបាសាទដ៏ទក់ទញមយួសរមាប់បភញៀវបទសចរ 
ជ្ញពិបសស ជនជ្ញតចិិនផ្អធ ល់ថតមថង។ បនាធ ប់មកគណ:របតិភូក៏បានបនថទសសនារបាសាទតាថកវ ថដលជ្ញរបាសាទកាំពុង 
អភិរកស និងជសួជុលសាថ រប ងីវញិបរកាមជាំនួយរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលចនិផ្អធ ល់ថតមថង បនាធ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការងារជួសជុលរបា 
សាទបៅសាយបទវតាទាំងរសងុរចួមក។  
 
របបទសចនិជ្ញរបបទសមហាអាំណាចទាំងបសដឌកិចច និងវបផធម៌ មិនរតមឹថតរបាងគរបាសាទកបុងឧទានអងគរបទថដលទទួល 
បានជាំនួយអភិរកសពីរដ្ឋឌ ភិបាលចិន របាសាទរពោះវហិារថដលជ្ញតាំបន់បបតកិភណឍ ពភិពបោកមួយបទៀតរបស់កមពុជ្ញក៏ទទួល 
បាននូវការបពញចិតថពីរដ្ឋឌ ភិបាលចិនថដរ បដ្ឋយរបបទសចិនទទលួយកភារ:កចិចជ្ញសហ្របលនគណ:កមាម ធិការអនថរជ្ញត ិ
ICC រពោះវហិារជ្ញមួយនងិរបបទសឥណាឍ ។ 
 
កាលពីថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥កនលងមក កបុងកិចចពិភាកាជ្ញមួយ ឯកឧត្តម Li Xiaojie អនុរដឌមស្តនថីរកសួងវបផធម៌ចិន  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថទីទលួបនធុកទីសថកីារគណ:រដឌមស្តនថ ី និងជ្ញ 
របលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កបុងនាមរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញបានអាំពាវនាវដល់រដ្ឋឌ ភបិាលចិន ឲ្យបនថការងារជួយអភិរកសជួស 
ជុលរបាងគរបាសាទជ្ញបនថបទៀត បហ្យីឯកឧតថមក៏បានសាំណូមពរឲ្យរដ្ឋឌ ភិបាលចិនបរជីសបរសីយករបាសាទបបងមាោ 
សរមាប់កិចចការជ្ញបនថបទៀតបរកាយពីបញ្ច ប់ការងារជួសជុលរបាសាទតាថកវ។ បឆលីយតបចាំបពាោះការអាំពាវនាវបនោះ គណ:របតិភូ 
ជ្ញន់េពស់ចិនបានបៅបាំបពញទសសនកិចចបៅរបាសាទបបងមាោជ្ញបនថបនាធ ប់ បដីមផសីិកាថសវងយល់ពីកិចចការអភិរកស និង 
ជួសជុលរបាសាទបបងមាោ។ កាលពីបដីមថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលង មកបនោះ ឯកឧត្តម Xu yang អគគនាយករងដនរាជ 
បណឍិ តសភាចិនសរមាប់បបតកិភណឍ វបផធម៌ ក៏បានអបញ្ជ ីញចុោះពិនិតយបមលីបដ្ឋយផ្អធ ល់នូវសាទ នភាពរបាសាទបបងមាោ 
បដីមផរីាយការណ៍ជូនរដ្ឋឌ ភិបាលចិនផងថដរ។ 
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លទនផលកាំណាយបុរាណវទិារបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងសាោបារាាំងចុងបូព៌ាបៅរបាសាទអកយាំ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
អកយាំ ជ្ញប ម្ ោះរបាសាទសង់អាំពីឥដឌមុនសម័យអងគរ រាងសាជី (Pyramide) សទិតបៅបលីបេឿនបជី្ញន់ មានទាំហ្ាំ១០០ 
ថម៉ារតបួនរជងុបសមី កសាងប ងីកបុងរាជរពោះបាទភវវរ មន័ ថដលឧទធិសចាំបពាោះបទព «កុមភបីរសវរៈ» កបុងអាំ ុងសតវតសទ៦ីដន 
គ.ស។ បគបានរកបឃញីសោិចារកឹចាំនួនបីផ្អធ ាំងបៅកបុងរបាសាទបនោះ គឺផ្អធ ាំងទ១ីបៅបលីស ុមទវ រចូលរបាងគកណាថ លថផបក
ខាងបកីត ថដលបានបញ្ញជ ក់អាំពីកាលបរបិចឆទសទិតកបុងឆ្ប ាំ៦៧៤ដនគ.ស។ ផ្អធ ាំងទ២ីបៅបលីស ុមទវ រចូលរបាងគកណាថ លថផបក 
ខាងតផូង បញ្ញជ ក់កាលបរបិចឆទនាបដីមសតវតសទី៨ និងផ្អធ ាំងទី៣ជ្ញអកសរចារមួយថេសបលីបជីងទរមកប់បរកាមដីកាលបលីក 
ទាំនប់បារាយណ៍ ថដលបងាហ ញអាំពីកាលបរបិចឆទឆ្ប ាំ១០០១ដនគ.ស។ 
 
ជ្ញមួយគប បនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសហ្ការជ្ញមួយរកមុការងារវទិាសាទ នសាោបារាាំងចុងបូព៌ា (EFEO) បានបធវីកាំណាយ 
ជ្ញថមីមថងបទៀតបៅរបាសាទអកយាំកាលពីដថងទី២៩ ថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ បរកាមគបរមាងកាំណាយរសាវរជ្ញវរបស់ MAFKATA 
(រកុមការងារបបសកមមបុរាណវទិាថេមរបារា ាំងសរមាប់ការរសាវរជ្ញវពីការបរៀបចាំរកងុបៅតាំបន់អងគរ) បដីមផសីិកាបថនទមបល ី
ការចាក់បងគររសទប់ដី បហ្យីគបរមាងបនោះបានបញ្ច ប់បៅកាលពីដថងទ១ី៨ ថេមនីា ឆ្ប ាំ ២០១៦។ 
 
បោកបណឍិ ត Christophe Pottire អបករសាវរជ្ញវដនវទិាសាទ នបារា ាំងចុងបូព៌ា (EFEO) បានរបាប់ថា កបុងឆ្ប ាំ១៩៣២-
១៩៣៥ បោក G.Trouvé បគបានបធវកីាំណាយមថងរចួបៅបហ្យីបៅរបាសាទអកយាំបនោះ បហ្យីតាមរយៈការបធវីកាំណាយ 
របស់គត់គឺបានសិកាបលីបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមពនន និងសិលផៈសាំណង់។ ចាំថណកការបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវរបស់គបរមាង 
MAFKATA ដនវទិាសាទ នបារា ាំងចុងបូព៌ា (EFEO) កបុងឆ្ប ាំ២០០១, ២០១២ និង២០១៦បនោះ ក៏រកបឃញីដូចបលីកមុនថដរ 
រគន់ថតបាំបពញបថនទមបៅបលីរបាយណ៍កាំណាយរសាវរជ្ញវរបស់អបកមុនថតប៉ាុបណាត ោះ បដ្ឋយសិកាលមាិតបលីរសទប់ដីតាម 
វធិីសាស្តសថសម័យទាំបនីប បហ្យីកបុងបនាោះក៏បានរកបឃញីបាំថណកភាជន៍ និងបាំថណកបកផឿងបនថិចបនថួចផងថដរសរមាប់វភិាគ។ 
 
បោក Pottire បនថបទៀតថា តាមរយៈការបធវពីិបសាធន៍ធយូង Carbone14 (C14) បានបងាហ ញអាំពកីាលបរបិចឆទបៅចបនាល ោះ 
សតវតសទ៦ីដនគស ថដលជ្ញកាលបរបិចឆទមុនកាលបរបិចឆទថដលបានបងាហ ញបៅបលសីិោចារកឹទាំង៣ផ្អធ ាំងបៅរបាសាទ 
អកយាំបៅបទៀត។ ចាំបពាោះសភាពដនរបាសាទបនោះតាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៣២មកដល់បចចុបផនប កថនលងេលោះដនរបាសាទរតូវពុកផុយបដ្ឋយ 
សារអាកាសលតុ ធមមជ្ញតិ និងេលោះបទៀតកប់កបុងដី បរពាោះការហូ្របរចាោះដីដនេបងបារាយណ៍ រពមទាំងការសាងសង់ទាំនប់ 
បារាយណ៍។ ដួបចបោះ បដីមផរីការបាសាទបនោះបនថ បនាធ ប់ពីគបរមាងកាំណាយបនោះចប់បហ្យី រកមុការងារនឹងលុបកថនលង 
កាំណាយបនោះវញិ បដមីផកីារពាររបាសាទពីការពុកផុយបដ្ឋយសារអាកាសលតុនិងធមមជ្ញតតិបៅបទៀត៕ 
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បបចចកវទិាអវកាសអាចនឹងរតវូពរងីកវសិាលភាពហ្សួពីរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បបចចកវទិាអវកាស (Remote Sensing) ថដលកាំពុងអនុវតថបលីការងារអភិរកសកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរសពវដថង អាចនឹងរតូវ 
ពរងីកវសិាលភាពរបស់េលួនបៅកាន់តាំបន់បបតកិភណឍ ដដទបទៀត ដូចជ្ញ របាសាទរពោះវហិារ របាសាទបកាោះបករ និងរបាសាទ 
បបងមាោជ្ញបដីម។ បនោះបបបីោងតាមលទនផលដនកិចចពភិាការវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញមួយ បោកសាស្តសាថ ចារយ 
BaiChunli របលនបណឍិ តសភាវទិាសាស្តសថចនិ បៅទីសាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា នាោង ចដថងទី២២ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
កនលងបៅបនោះ។  
 
ផថល់បទសមាភ សន៍ជូនអបកសារព័ត៌មានបរកាយកិចចរបជុាំពិភាកាបនោះ ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ 
អបសរា ទទួលបនធុកបលីការបរបរីបាស់បបចចកវទិាអវកាសបនោះបញ្ញជ ក់ថា បបចចកវទិាអវកាសគឺជ្ញបបចចកវទិាផ្អា យរណបថដល 
អាចឲ្យបយងីដឹងពបីថរមបរមលួកបុងតាំបន់អងគរជ្ញរបចាាំ។ បបចចកវទិាបនោះបរបីរបាស់បដមីផរីគប់រគងទឹក ដរពបឈ ី នងិរបជ្ញជន 
ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ តាមរយៈបបចចកវទិាបនោះ បយងីបានទទួលព័ត៌មានបរៀងរាល់៤ដថងមថងអាំពបីថរម 
បរមួលកបុងតាំបន់អងគរ។  
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ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា កបុងកចិចរបជុាំបនោះឯកឧតថមបណឍិ តសភាចារយបានបសបីឲ្យបណឍិ តសភាវទិាសាស្តសថចនិ ជយួពរងកីវសិាល 
ភាពបបចចកវទិាបនោះបៅកាន់តាំបន់បបតកិភណឍ ដដទបទៀត ដូចជ្ញតាំបន់រពោះវហិារ បកាោះបករ និងបបងមាោជ្ញបដមី និងបសបីឲ្យ 
មានការបណថុ ោះបណាថ លបថនទមបទៀតដល់មស្តនថី បុគគលកិថដលពាក់ព័នន បដ្ឋយមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញតាំបន់សបូល 
។ ទនធមឹបនោះថដរ ឯកឧតថមបណឍិ តសភាចារយក៏បានបសបសុីាំភាគីចិន បធវោី៉ា ងណាឲ្យមស្តនថបុីគគលិកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឬភាគ ី
ថដលពាក់ព័ននអាចទទលួបានអាហារូបករណ៍បៅសកិាយកជាំនាញ ដនការបរបីរបាស់បបចចកវទិាបនោះបៅរបបទសចិន បដីមផ ី
មកអនុវតថបៅទីបនោះ។  
 
ជ្ញការបឆលីយតបបណឍិ តសភាវទិាសាស្តសថចនិសថមថងការរកីរាយ បដ្ឋយទទលួរាល់សាំណូមពររបស់ឯកឧតថមឧបនាយករដឌ 
មស្តនថី។ ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ បថនទមដូបចបោះ “ភាគីចិនបគបពញចិតថនឹងទទួលនូវអវីថដលជ្ញសាំណូមពរ របស់ឯកឧតថម 
បណឍិ  សភាចារយ បរពាោះវាជ្ញផលូវមួយថមីរបស់បណឍិ តសភាវទិាសាស្តសថចិន។ បយងីដឹងថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបណឍិ ត 
សភាវទិាសាស្តសថចិនបរបីរបាស់លទនផលវទិាសាស្តសថបនោះ បដីមផតីាមដ្ឋនការបថរមបរមួលបផសងៗបៅកបុងតាំបន់បបតកិភណឍ  
ដូបចបោះមានន័យថា ទាំងបយងីនិងភាគចីិនបានការអនុវតថមយួដ៏ធាំកបុងតាំបន់បបតិកភណឍ ពភិពបោកដ៏លផលីាញ”។  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានចុោះអនុសសរណៈកាលពីដថងទ១ី៤ ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៣ ជ្ញមយួមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិបបចចកវទិា 
អវកាសសរមាប់បបតកិភណឍ វបផធម៌ នងិធមមជ្ញតិ បរកាមការសរមបសរមលួបដ្ឋយអងគការយូបណសាូ សថពីីគបរមាងសហ្ 
របតិបតថិការបរបីរបាស់បបចចកវទិាអវកាសសរមាប់អភិរកសនងិរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ ពិភពបោកអងគរ នងិការ 
អភិវឌណរបកបបដ្ឋយចីរភាពបៅតាំបន់បសៀមរាប។ តាាំងពឆី្ប ាំ២០១៣មក អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាតាមរយៈ មជឈមណឍ ល HIST 
(International Center on Space Technologies for Natural and Cultural Heritage) និងវទិាសាទ ន RADI 
(Institute of Remote Sensing and Digital Earth) បានកាល យជ្ញដដគូទីមយួដនបណឍិ តសភាវទិាសាស្តសថបនោះ។ 
កបុងបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងបណឍិ តសភាវទិាសាស្តសថចិននឹងចុោះអនុសសរណៈជ្ញថម ី បដ្ឋយរតូវពរងីក 
កិចចសហ្របតិបតថិការមួយករមតឹបទៀត បនាោះគឺ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាអាចនងឹកាល យជ្ញមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លរបចាាំតាំបន់ 
សរមាប់ការងាររសាវរជ្ញវបដ្ឋយរបព័ននបបចចកវទិាអវកាសបទៀតផង។  
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា បណឍិ តសភាវទិាសាស្តសថចនិ (Chinese Academy of Science) ជ្ញសាទ ប័នរសាវរជ្ញវថផបកវទិាសាស្តសថ 
ដ៏ធាំដនរបបទសចនិ ថដលមានសាកលវទិាល័យចាំនួន៣ជ្ញចាំណុោះ និងមានរកុមអបករសាវរជ្ញវ បបរមីការកបុងសាទ ប័នបនោះ 
ដល់បៅជ្ញង៧មុឺននាក់ ថដលកបុងបនាោះចាំននួ៥មុឺនជ្ញអបករសាវរជ្ញវវទិាសាស្តសថ នងិមានសភាចារយចាំនួន៧០០ រពមទាំង 
សាខាទូទាំងរបបទសចិន៕ 
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រកមុការងារសហ្គមន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថបដ្ឋោះរសាយ 
សាំណូមពរចាាំបាច់បដីមផបីលកីកមពស់ជីវភាពរស់បៅរបស់ពលរដឌកបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
រកុមការងារសហ្គមន៍រកុមទ១ីរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា របចាាំរកុងបសៀមរាប កាលពីរពឹក ដថងទី២៤ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
បានបនថចុោះបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ របស់របជ្ញពលរដឌ ថដលបានបសបីសុាំជួសជុលផធោះ បធវីបងគន់ នងិសាងសង់សាំណង់ចាាំបាច់បផសងៗ 
របស់ពួកគត់ រពមទាំងសុាំជួសជុលផលូវកបុងភូមិជ្ញបដមី។ល។ 
 
កនលងមកសាំបណីបផសងៗ រតូវបានបដ្ឋោះរសាយជូនជ្ញបនថបនាធ ប់រចួមកបហ្យី បដ្ឋយថ កដថងបនោះ គឺមានសាំបណីរបស់របជ្ញ 
ពលរដឌចាំនួន ៨រគសួារបទៀត ថដលរស់បៅភូមជ័ិយ សងាា ត់ទឹកវលិ រកុងបសៀមរាប ថដលមូលដ្ឋឌ នរស់បៅរបស់ពកួគត់ 
ទាំងបនោះ សទតិកបុងតាំបន់ការពារឧទានអងគរ។ ពួកគត់បានដ្ឋក់សាំបណីតាមរយៈអាជ្ញញ ធរថដនដីភូមិ សងាា ត់ ថដលពួកគត់ 
កាំពុងរស់បៅ បដីមផសុីាំឲ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ពិនិតយលទនភាពផឋល់បោបល់ ក៏ដូចជ្ញការអនុញ្ញដ តបផសងៗជូនពួកគត់។ 
 
ឯកឧត្តម ខូយ គឹម  ួ របលនរកុមការងារសហ្គមន៍រកុមទ១ី របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់ថាសាំបណីរបស់ 
ពួកគត់ទាំងអស់ គទឺទលួបានការឯកភាពបដីមផឲី្យពួកគត់ជួសជុលដាំបូល បធវបីងាួច បធវបីងគន់ សាងសង់បរាងបគ និងចាក់ 
បាំបពញដីផលូវចូលកបុងភូមិជ្ញបដមី។ ឯកឧតថមបានបថនទមថា ពួកគត់សុទនថតជ្ញរបជ្ញពលរដឌចាស់រស់បៅពីយូរលង់មកបហ្យី 
ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមានបគលការណ៍ចាស់ោស់ ជូនពួកគត់បដមីផបីនថការរស់បៅតបៅបទៀត។ 
 
ចាំថណក បោក ប ី សុន បមភូមិជ័យ សងាា ត់ទឹកវលិបានថថលងបដ្ឋយកឋីរ ាំបភបី និងអរគុណដល់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញជ្ញពិបសស 
អរគុណចាំបពាោះឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថទីទួលបនធុកទសីឋីការគណៈរដឌមស្តនថី 
និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលកនលងមកក៏ដូចជ្ញបចចុបផនប ថតងថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌ 
បដ្ឋយបានផឋល់ជ្ញអាំបណាយ តាមរយៈការកសាងសមិទនផិលបផសងៗ បៅកបុងមូលដ្ឋឌ នរស់បៅរបស់របជ្ញពលរដឌ ជ្ញពបិសស 
គឺការផឋល់នូវសមាភ រៈ ទរកសរមាប់ស្តសឋីថដលបទីបឆលងទបនលបហ្យីជ្ញបដីម។ 
 
គួររ ាំឭកថាបដមីផជីួយសរមួលដល់ការបសបីសុាំរបស់របជ្ញពលរដឌ និងបដីមផដីងឹសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌជ្ញរបចាាំបនាោះអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា បានបបងាីតរកុមការងារសហ្គមន៍ ថដលមានរគប់នាយកដ្ឋឌ នជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចុោះតាមមូល 
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ដ្ឋឌ នរបជ្ញពលរដឌជ្ញរបចាាំ។ រកុមការងារ បនោះថតងផសពវផាយអាំពីចាប់ការអប់រ ាំបបតកិភណឍ  និងការងារសាំខាន់ៗ របស់
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសស រកុមបនោះថតងបដ្ឋោះរសាយនូវរាល់សាំណូមពររបស់របជ្ញពលរដឌបៅនឹងកថនលងភាល មៗ ចាំបពាោះ 
សាំបណីតូចៗដូចជ្ញ បធវបីងគន់ តសាំោ៉ា បផធោះ ឬជួសជុលខាប តតូចជ្ញបដីម។ ចាំបពាោះសាំបណីធាៗំ ដូចជ្ញ ការបរដីាំបូល ផថូរទីតាាំងផធោះ 
ឬសង់ផធោះថមីជាំនួសផធោះចាស់ជ្ញបដីម រកុមការងារសហ្គមន៍ថតងនាាំយកសាំបណីទាំងបនាោះមកជូនថាប ក់ដឹកនាាំពនិិតយ និងសបរមច៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបធវជី្ញរបលនបបីកសបមាភ ធការរសាវរជ្ញវបុរាណវទិា 
និងគបរមាងសហ្ការរសាវរជ្ញវអនថរជ្ញតិបៅរបបទសសងិហបុរតីាំណាងឱ្យរបបទសអាសា ន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
គណៈរបតិភូ៤រូបជ្ញមស្តនថីជ្ញន់េពស់ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងរាជបណឍិ តសភាជ្ញតិកមពុជ្ញ ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ត្័ន 
ប ុនស យុ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា តាំណាងឱ្យរបបទសកមពុជ្ញ បានអបញ្ជ ីញចូលរមួកបុងសកិាខ សាោអនថរជ្ញត ិ
មួយសថីអាំពីបបតកិភណឍ ដនសាទ នីយបុរាណនិងរកុង បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បលីការផថល់សាំប ងអាទិភាពដល់អបករសកុ បរៀបចាំ 
បដ្ឋយវទិាសាទ នសិកាអាសុីអាបគបយដ៍នរបបទសសងិហបុរ ីកាលពីដថងទ១ី៤-១៥ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
សិកាខ សាោបនោះចូលរមួពីរបបទសជ្ញសមាជិកអាសា នចាំនួន៦ រមួមាន៖ កមពុជ្ញ ដថ ភូមា មា៉ា ប សុី ឥណឍូ បនសុី និងសងិហបុរ ី
បដ្ឋយបធវីបទបងាហ ញបផសងៗគប ទក់ទងបៅនឹងការរសាវរជ្ញវនិងការរគប់រគងបបតិកភណឍ របស់របបទសបរៀងៗេលួន។  
 
សិកាខ សាោបនោះបធវីប ងីកបុងបគលបាំណង បលីកតដមលការបបញ្ចញមតិបោបល់របស់របជ្ញពលរដឌមូលដ្ឋឌ នកបុងការការពារ 
បបតិកភណឍ  និងបណថុ ោះចាំបណោះដឹងដល់ពកួគត់បដមីផចូីលរមួថថរកា ការពារបបតិកភណឍ ផងថដរ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ សិកាខ   
សាោបនោះ ក៏បធវីប ងីបដីមផផីថល់ព័ត៌មានោ៉ា ងបរចីនអាំពកីាររគប់រគងបបតិកភណឍ បៅកបុងតាំបន់ បដីមផជី្ញការថចករ ាំថលក
បទពិបសាធន៍ គប បៅវញិបៅមក។ 
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ឯកឧត្តម ត្័ន ប ុនស យុ បានបរៀបរាប់ថា ការចូលរមួបនោះមានសារៈសាំខាន់ណាស់សរមាប់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបដីមផ ី
យកចាំបណោះដឹងនងិបទពិបសាធន៍ពីបណាថ របបទសទាំងបនាោះមកផសពវផាយ រពមទាំងអនុវតថបនថបៅតាំបន់អងគរ។ បលីសពបីនោះ 
បៅបទៀតបរៅពីបធវីជ្ញអបកចូលរមួកមពុជ្ញ រតូវបានបគចាត់តាាំងឱ្យបធវីជ្ញរបលនបបកីសបមាភ ធអាំពីការរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាដន 
របបទសសងិហបុរនីងិគបរមាងសហ្ការរសាវរជ្ញវអនថរជ្ញតិ ជ្ញពិបសសជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរអបសរាកនលងមក តាំណាងឱ្យរបបទសកបុង 
តាំបន់អាសា នបទៀតផង។ កបុងឱ្កាសបនាោះក៏មានការចូលរមួផថល់កតិថិយសបដ្ឋយឯកឧតថមអគគរាជទូតកមពុជ្ញរបចាាំរបបទស 
សិងហបុរ ី រមួនងឹសិកាខ កាមជ្ញបរចីនរូបបទៀតសាថ ប់បទបងាហ ញរបស់របបទសកមពុជ្ញថដរ។ បនោះជ្ញបមាទនភាពមួយសរមាប់កមពុជ្ញ 
ក៏ដូចជ្ញតាំណាងឱ្យសាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញអបកទទលួបនធុកបមលីការេុសរតូវនិងបរៀបចាំតាំបន់អងគរ។ 
  
ឯកឧតថមបនថថា បៅកបុងអងគសិកាខ សាោអនថរជ្ញតិបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានផថល់អាំបណាយបាំថណកកុោលភាជន៏ 
ចាំនួន៦ដុាំបដមីផចូីលរមួកបុងការតាាំងពិព័រណ៍ថដរ ចាំថណកឯរាជបណឍិ តសភាកមពុជ្ញក៏បានផថល់បាំថណកកុោលភាជន៍មួយ 
ចាំនួនដូចគប ។ តាមរយៈការតាាំងពិព័រណ៍បនោះថដរ បានទក់ទញចាំណាប់អារមមណ៍បរបទសជ្ញខាល ាំងឱ្យសាគ ល់កមពុជ្ញកាន់ថត 
បរចីន។ ដថងបរកាយ អងគសិកាខ សាោបានសបរមចបបងាីតរបព័ននទាំនាក់ទាំនងតាម FACEBOOK និង E-MAIL បដីមផសីរមួល 
កបុងការទាំនាក់ទាំនងបផសងៗបនថបទៀត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបកាសផ្អា កការផគត់ផគង់ទឹកជូនសហ្គមន៍បរបីរបាស់បធវកីសកិមម 
បដ្ឋយសារទឹកបារាយណ៍បៅសល់តិចបពក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បដ្ឋយអនុវតថបៅតាមសារាចរថណនាាំរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជ្ញ សថពីីកងវោះខាតទឹកបរបីរបាស់ បដ្ឋយសាររដូវរបាាំងឆ្ប ាំបនោះអូស 
បនាល យបពលយូរ នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បៅរពឹកដថងទី២៥ ថេមនីា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បានរបកាស 
ផ្អា កការផគត់ផគង់ទកឹជូនសហ្គមន៍ ថដលបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍សរមាប់បរសាចរសពដាំណាាំកសកិមម។ ការរបកាសផ្អា ក 
បៅបពលបនោះ គឺបដមីផរីកាទឹកេលោះឲ្យបៅសល់បៅបាតបារាយណ៍ ជ្ញជរមាបផគត់ផគង់អណថូ ង និងរបភពទឹកបរបីរបាស់របចាាំដថង 
របស់របជ្ញពលរដឌ។ 
 
បៅចាំបពាោះមុេសហ្គមន៍អបកបរបីរបាស់ទកឹបារាយណ៍ និងអាជ្ញញ ធរភូមឃុិាំថដលពាក់ព័នន ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ អគគ 
នាយករងទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក មានរបសាសន៍ថា ការផ្អា កបងហូរទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌបៅបពលបនោះ គឺបដ្ឋយ 
សារបរមិាណទឹកបារាយណ៍បៅសល់តិចតចួ ថដលអាចនងឹេោះរងីសងួត បបីបៅថតបនថបងហូរបចញបៅផគត់ផគង់ដាំណាាំកសកិមម 
របជ្ញពលរដឌ។ មា៉ាងបទៀត ការបធវីថរសរបាាំងបលីកទ២ីរបស់របជ្ញពលរដឌក៏បានរចួរាល់បហ្យីថដរ ថតការរបកាសផ្អា កបនោះ 
គឺបដីមផកុីាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌបងាបបងាីនផលសរមាប់ដាំណាក់កាលទី៣បទៀត បរពាោះទឹកបារាយណ៍បានលល ក់ដល់ករមតិទប 
បាំផុតបហ្យី។ ឯកឧតថមក៏បលកីសារាចរថណនាាំរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ថដលបានថណនាាំឲ្យសាទ ប័ន និងអងគភាពរគប់រគងទឹក 
សនសាំសាំដចទឹកទុកសរមាប់ការបរបីរបាស់របចាាំដថងរបស់របជ្ញពលរដឌ បដ្ឋយសារឆ្ប ាំបនោះរបបទសជ្ញបរចីនបៅបលីសកលបោក 
បដ្ឋយរមួទាំងកមពុជ្ញផងរបឈមនឹងរដូវរបាាំងយូរជ្ញងរបរកត។ី 
 
ពាក់ព័នននឹងទកឹបារាយណ៍ថដលបសធីរថតេោះរងីបៅបពលបនោះ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា បដ្ឋយសារការបងហូរទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌ 
បរបីរបាស់ឆ្ប ាំបនោះបរចីនជ្ញងឆ្ប ាំមុន។ “វសាកនលងបៅ ទកឹទបនលទបខាល ាំង មិនអាចហូ្រចូលទាំនប់៧៨ ថដលជ្ញឃាល ាំងផធុកទឹក 
សរមាប់បរសាចរសពថរសរបាាំងជ្ញង២៦០០ហ្កិតាបៅបរកាមទាំនប់។ របជ្ញពលរដឌបៅទបីនាោះបានបសបីមកបយងី បដមីផបីរប ី
របាស់ទឹកបារាយណ៍ថដរ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ តាមសទិតិថដលបយងីទទួលបាន របជ្ញពលរដឌបានពរងីកដផធដីដ្ឋាំដុោះដល់បៅ 
ជ្ញង១៦០០ហ្កិតាបថនទមបទៀត។ ដូបចបោះសរុបបៅ ដផធដីថដលបថនទមថមីមានដល់បៅជ្ញង៤ពាន់ហ្កិតា ថដលបធវីឲ្យតរមូវការ 
ទឹកបារាយណ៍មានចាំនួនបរចីនបលីសធមមតា។ បចចុបផនប រកមុការងារបយងីកាំពុងចុោះវាស់ថវងដី បដីមផកីាថ ប់សទិតបិានជ្ញក់ថសថង 
ថដលអាចឲ្យបយងីងាយរសួលរគប់រគង និងថចកចាយទកឹឲ្យបានរគប់រគន់”។ 
 
បោក បូ ប ត់ សមាជិករកមុរបឹកាសងាា ត់រកបីបរៀលបានបលីកប ងីថា របជ្ញពលរដឌបៅកបុងសងាា ត់របស់បោកភាគបរចីន 
សុទនសងឹជ្ញរបជ្ញកសិករ ថដលរបកបរបរកសកិមមរបចាាំដថង បដ្ឋយពឹងថផាកបលទីឹកថដលបានពីទាំនប់៧៨ និងបារាយណ៍ 
ទឹកថាល ។ ថតបដ្ឋយសារឆ្ប ាំបនោះកមពស់ទកឹទបនលទប មិនអាចហូ្រចូលទាំនប់៧៨បាន បទីបរបជ្ញពលរដឌងាកមកបរបីរបាស់ទឹក 
បារាយណ៍ទាំងរសុង ថដលជ្ញបហ្តុបធវីឲ្យទកឹបារាយណ៍មិនអាចផគត់ផគង់ទកឹបានជ្ញបនថបទៀត។ 
 
ជ្ញការបឆលីយតប របលនសហ្គមន៍បរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ខាងលិច បោក ហ្តួ ដហ្ បញ្ញជ ក់ថា បោកនឹងនាាំយកដាំណឹង 
បនោះបៅជរមាបរបជ្ញពលរដឌកបុងសហ្គមន៍ឲ្យបានរជ្ញបបនថ បដ្ឋយមនិឲ្យរបជ្ញពលរដឌបសបីសុាំឲ្យអាជ្ញញ ធរបងហូរទឹតបទៀតបទ 
បរពាោះសាទ នភាពជ្ញក់ថសថង គឺទកឹបារាយណ៍បពលបនោះមនិអាចបងហូរបចញបានបទៀតបទ៕ 
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រកមុកីឡាករបាល់ទត់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញបជីងឯកកបុងការរបកតួពានរងាវ ន់ 
រដឌបាលសាោបេតថបសៀមរាបឆ្ប ាំ២០១៥~២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

ការរបកួតវគគផ្អថ ច់រព័រតពានរងាវ ន់រដឌបាលសាោបេតថបសៀមរាបឆ្ប ាំ២០១៥~២០១៦ រវាងរកុមកីឡាករបាល់ទត់អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា និងរកមុកីឡាករមនធីបរសិាទ នបេតថបសៀមរាប បានរបរពឹតថបៅបដ្ឋយមានការចូលពីសាំណាក់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាតាំណាងរកមុរបឹកាបេតថបសៀមរាប និង តាំណាងអភិបាលបេតថបសៀមរាប កាលព ី
ោង ចដថងទ២ី៥ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦។  
 
សទិតបរកាមបរោិកាសដ៏រកីរាយ និងចូលរមួោ៉ា ងកុោះករពសីាំណាក់រកុមកីឡាបផសងៗ រពមទាំងអបកគាំរទ រកុមកីឡាករអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរា បានយកឈបោះរកុមកីឡាករមនធីបរសិាទ នបេតថបសៀមរាប កបុងលទនផល៣~២។ ការទទលួបានពានរងាវ ន់បជីង 
ឯកបនោះជ្ញបមាទនភាពថមមីួយបទៀតរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញពិបសស ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថទីទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថតងថតគាំរទោ៉ា ងបពញ 
ទាំហ្ងឹកបុងការចូលរមួសកមមភាពកីឡាបរពាោះកីឡាមិនរតឹមថតនាាំមកនូវសុេភាពលលាបរបូិរណ៍ប៉ាុបណាត ោះបទ ថតថថមទាំងបាន 
បបងាីតទាំនាក់ទាំនងលារវាងគប នងិគប ។ 
 
បាល់ទត់រកបេណឍ រដឌបាលបេតថបសៀមរាប បានចាប់បផថមីការរបកួតរបស់េលួនបដ្ឋយរបមូលផថុ ាំបដ្ឋយរកមុកីឡាដនមនធីរ និង 
សាទ ប័នកបុងបេតថបសៀមរាប ចាំននួ១៨រកុមបដ្ឋយរតវូរបកតួវលិជុាំសនសាំពិនធុក ចាប់ពីថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦មក។ កាលពរីារតីដថង 
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ទី២៥ ថេមីនា កនលងបៅបនោះ រកុមថដលរបកួតដបណថី មបលេ៣គឺ រកុមសាោរកុងបសៀមរាប និងរកុមមនធីរសាលរណការ 
និងដឹកជញ្ជូ ន បដ្ឋយរកុមសាោរកុងទទួលបានជ័យជមបោះកបុងលទនផល៤-១។ ចាំថណករកុមអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រតូវដបណថី ម 
ពានជ្ញមួយជ្ញមួយរកមុមនធីរបរសិាទ ន បដ្ឋយលទនផលអបសរា៣-២មនធីរបរសិាទ ន។ 
 
របាក់រងាវ ន់ថដលទទលួបានសរមាប់៤រកមុចុងបរកាយគឺ បលេ១បានពាន១និងថវកិា២ោនបរៀល។ បលេ២ទទលួបាន 
បមដ្ឋយ១ និងថវកិា១ោន៥ថសនបរៀល។ បលេ៣ទទួលបានថវកិា១ោនបរៀល និងបលេ៤បាន៥០មុឺនបរៀល។ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នចុោះវាស់ថវងដីកសកិមមសហ្គមន៍បរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរភូមិឃុាំថដលសទតិបៅកបុងឃុាំ-សងាា ត់ចាំនួន៧ កបុង 
រសុកពួក និងរកងុបសៀមរាប បានចុោះវាស់ថវងដីកសិកមមដនសហ្គមន៍ថដលបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ទឹកថាល  បដីមផងីាយរសួល 
ដល់ការងាររគប់រគងទឹក នងិបរៀបចាំរបព័ននផលូវទកឹឲ្យបានកាន់ថតលារបបសីរ។ រកុមការងារបានចាប់បផថីមចុោះវាស់ថវងពពីាក់ 
កណាថ លថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បហ្យីបរគងនងឹបញ្ច ប់កបុងរយៈបពល៣ថេខាងមុេ។ 
 
អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក បោក បភឿន សុឃមី បញ្ញជ ក់ថា ការចុោះបរៀបចាំវាស់ថវងដីកសិកមមរបស់របជ្ញពលរដឌ 
ថដលបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍បនោះ គឺបដីមផរីកមុការងារអាចបកាថ បបានទិនបន័យចាស់ោស់ថាបតីដផធដីជ្ញក់ថសថង ថដលបរប ី
របាស់ទឹកបនោះមានចាំននួប៉ាុនាម នពិតរបាកដ បរពាោះកនលងមក រកុមការងារបរបីរបាស់ថតទនិបន័យចាស់ ថដលទទួលបានពមីនធីរ 
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កសិកមមប៉ាុបណាត ោះ។ “តាមឯកសារផលូ វការថដលបយីងទទួលបានបពលថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទួលភារកិចចរគប់រគងទឹកកបុ ង 
ឆ្ប ាំ២០១៤ ដផធដីថដលបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍មានចាំនួន១មឺុន៣ពាន់ហិ្កតា បដ្ឋយកបុ ងបនាោះថរសវសាចាំនួន៨ពាន់ហិ្កតា 
ថរសរបាាំង៤ពាន់ហិ្កតា និងដាំណាាំរមួផសាំចាំនួន១ពាន់ហិ្កតា។ ថតបដ្ឋយជ្ញក់ថសថង ថរសេលោះរតូវបានអភិវឌណន៍ជ្ញភូមិដ្ឋឌ ន 
និងតាំបន់អភិវឌណន៍បផសងៗ ចាំថណកដីេលោះបទៀតថដលមិនលល ប់បធវីថរស ក៏រតូវបានរបជ្ញពលរដឌថកដចបជ្ញដីថរស ឬដាំណាាំ ថដលបធវី 
ឲ្យបឃលៀងឃាល តពីទិនបន័យបដីម”។ 
 
បោក សុឃមី បថនទមថា “ធមមតាបគលការណ៍បរសាចរសព ដាំបូងបគរតូវសិកាពីទាំហ្ាំដីថដលរតូវបរសាចរសព បនាធ ប់មកបគ 
រតូវសិកាពីរបភពទឹក បតីទឹកប៉ាុណតឹ ងអាចផគត់ផគងដ់ផធដីហ្បឹងបានឬអត់? រចួបហី្យបទីបរតូវសិការបព័ននបងហូ រទឹក បតីទាំហ្ាំរប 
ឡាយប៉ាុណតឹ ង បរសាចរសពបានប៉ាុនាម នហិ្កតា បបីរបឡាយតូចបហី្យដផធដីបរចីនបពកនឹងបធវីឲ្យទឹកមិនរគប់រគន់ បហី្យេូច 
ខាតដល់កសិកមម។ ដូបចបោះបហី្យបទីបរកមុការងារចុោះវាស់ថវងឲ្យបានជ្ញក់ោក់ បដីមផីងាយរសួលបរៀបចាំថផនការបរបីរបាស់ 
ទឹកបារាយណ៍ កបុ ងន័យសនសាំសាំដចផង មិនឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់ដាំណាាំកសិកមមរបជ្ញពរលដឌផង។ បយីងមានថផនការចាស់ោស់ 
បរពាោះទឹកបារាយណ៍មិនថមនបរបីសរមាប់ថតបរសាចរសពដាំណាាំកសិកមមបនាោះបទ ថតរតវូការរកាទឹកទុកសរមាប់រទរទងរ់គឹោះ 
របាសាទនានាផង បហី្យកបុ ងបពលខាងមុេ បរគងនឹងបរបីរបាស់សរមាប់ផគត់ផគងទឹ់កសាា តកបុ ងរកុងបសៀមរាបទាំងមូលផង។ 
បលីសពីបនោះបទៀត ទឹកបារាយណ៍ក៏ជ្ញចាំណុចទក់ទញបភញៀវបទសចរដស៏ាំខាន់ថដរ”។ 
 
បោក បូ ប ត់ សមាជិករកមុរបឹកាសងាា ត់រកបីបរៀលទទលួបនធុកសិកមមបរៀបរាប់ថា បោកសបាយចិតថថដលរកមុការងារ 
របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានចុោះមកបធវីការវាស់ថវងដីជ្ញក់ថសថង បរពាោះកនលងមក ដកីសិកមមមានការថរបរបលួបរចីន បដ្ឋយដ ី
េលោះរតូវបានអបកមានធនលនរបមូលទញិ បហ្យីដីេលោះបទៀងថលងជ្ញដកីសកិមមបៅបហ្យី ថតកនលងមកបយងីបៅបរបីបញ្ជ ីចាស់ 
បៅប យី ថដលបធវីឲ្យរកុមសហ្គមន៍របស់បោកពិបាកកបុងរបមូលថវកិាមកផគត់ផគង់សហ្គមន៍ដូចជ្ញ ជសួជុលរបព័ននទឹក 
និងដ្ឋក់ទវ រទឹកជ្ញបដីម។ “េញុ ាំបានឲ្យបមភូមិ និងរកុមការងារចុោះបធវីការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរបហី្យ។ ពួកគត់ជ្ញអបកមូលដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ 
ដឹងបរឿងចាស់ ចឹងគត់ចុោះជ្ញមួយរកុមការងាររបស់អាជ្ញញ ធរបៅនឹងទទលួបានទិនបន័យជ្ញក់ោក់។ ពកួេញុ ាំក៏បានជរមាបបៅ 
របជ្ញពលរដឌឲ្យបានរជ្ញបអាំពីការចុោះវាស់ថវងបនោះថដរ កុាំឲ្យមានពួកគត់មានការបងឿងឆងល់ថាបគវាស់ដីបធវីអី”។ 
 
បោក ហ្តួ ដហ្ របលនសហ្គមន៍បរបីរបាស់ទកឹបារាយណ៍បរៀបរាប់ថា សហ្គមន៍របស់បោកបានបបងាតីប ងី បដមីផរីគប់ 
រគងការបរបីរបាស់ទឹកឲ្យមានរបសិទនភាព។ បោក និងរកុមការងារនឹងសហ្ការបពញដដបពញបជីងជ្ញមួយរកមុការងារអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរា កបុងការចុោះវាស់ថវងដីកសិកមមបនោះ បរពាោះវាក៏ជួយសរមួលដល់សហ្គមន៍របស់បោកកបុងការរបមូលបសវាកមម 
ឲ្យបានរតឹមរតូវថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាាំយកអាំបណាយថចកជូនដល់រគសួារថដលរងបរគោះបដ្ឋយអគគភ័ិយ                       
បៅភូមិសធងឹ រសកុរបាសាទបាគង 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
រកុមការងារសហ្គមន៍ទ១ីដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារបចាាំរសុករបាសាទបាគង បៅរពឹកដថងទ២ី៩ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះបាន 
នាាំយកនូវសមាភ រៈ នងិបរគឿងបរបិភាគមួយចាំនួនថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ 
អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវបៅ 
ថចកជូនរគសួារ ថដលរងបរគោះបដ្ឋយអគគិភ័យបភលីងបឆោះផធោះសទិតបៅកបុងភូមសិធឹង ឃុាំបាគង  រសុករបាសាទបាគង 
បេតថបសៀមរាប។  
 
ឯកឧត្តម សខុ លកខិណា ទីរបឹកាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងជ្ញរបលនសហ្គមន៍រកមុទី១មានរបសាសន៍ថា ការថចក 

ជូនអាំបណាយបនោះ ជ្ញការសបស្តងាគ ោះបឋមចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌរងបរគោះ។ ថវីតផតិវាមិនបរចីន ថតវាពិតជ្ញអាចជួយរ ាំថលកទុកខ 
លាំបាករបស់របជ្ញពលរដឌបានេលោះថដរ។ កនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏លល ប់បានថចកជូនដល់រគសួារថដលរងបរគោះបដ្ឋយ 

ឧបទធវបហ្តុការណ៍បផសងៗ ដូចជ្ញេយល់ពយុោះបាក់ផធោះជ្ញបដីម។ ឯកឧតថមបនថថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមនិរតឹមថតយកចតិថទុក 

ដ្ឋក់បលីការងារអភិរកសរបាងគរបាសាទថដលជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ប៉ាុបណាត ោះបទ ថតក៏បានយកចិតថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំបលសុីេទុកខ 
របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរផងថដរ។ 
  
បោក ដហ្ សុេប ថដលរងបរគោះបដ្ឋយបភលងីបឆោះផធោះបានបលីកប ងីថា បោកសបាយចិតថខាល ាំងណាស់ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ នាាំយកអាំបណាយមកថចកជូនដល់រគួសារបោកថដលរងបរគោះបដ្ឋយបភលីងបឆោះកាលពីដថងទី២០ 
ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ។ ជ្ញមួយគប បនោះ បោកក៏បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសសគឺ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន នងិបោកជាំទវ ថដលបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះរគួសារបោក នងិរបជ្ញ 
ពលរដឌទូបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
អាំបណាយថដលបានផថល់ជូនរគួសារជនរងបរគោះ បដ្ឋយអគគភ័ិបនោះមាន អងារ ៥០គី ូរកាម, មីខាល ឃុាំ ៣បកស , រតីេកាំប៉ាុង 
៤យួរ,ទឹករតី ៣យួរ,ទឹកបមធស២ដបធាំ, ទឹកសុអុីីវ៣យួរ, ប ីបចង៥កញ្ច ប់, អាំបិល៣កញ្ច ប់, សារស ៥គី ូរកាម, តង់១ , 
កបនធល១ និងថវកិាចាំនួន៤០មុឺនបរៀល៕ 
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បសចកឋជូីនដាំណឹង                                
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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សាទ នភាពទឹកកបុងឧទានអងគរសទតិកបុងការរគប់រគងបានលា 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
កបុងឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រដូវរបាាំងបានអូសបនាល យបពលបហ្យីសាទ នភាពអាកាសលតុបៅឋ ហ្ួតថហ្ងបានបងាឲ្យរបបទសមួយ 
ចាំនួនកបុងតាំបន់ក៏ដូចជ្ញកមពុជ្ញថដរ រតូវរបឈមនឹងបញ្ញហ កងវោះទឹកសរមាប់ការបរបីរបាស់របចាាំដថង និងកបុងការងារកសកិមម 
ជ្ញបដីម។ បឆលីយតបចាំបពាោះបញ្ញហ បនោះរាជរដ្ឋឌ ភបិាល បានបចញសារាចរថណនាាំសឋីពីការចាត់វលិនការថថរកាទឹកទុកកបុងន័យ 
ដ្ឋស់បតឿនសាទ ប័នពាក់ព័នន ក៏ដូចជ្ញរបជ្ញពលរដឌទាំងអស់ឲ្យបបងាីនការរបងុរបយត័បថថរកាទឹកទុកឲ្យបានលាសរមាប់ការបរបី 
របាស់ចាាំបាច់របចាាំដថង។ 
 
បដ្ឋយថ កកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរទឹក គជឺ្ញរបភពដ៏សាំខាន់សរមាប់កិចចការអភិរកសរបាងគរបាសាទ ក៏ដូចជ្ញការបលកីតដមល 
បទសភាព វបផធម៌របស់ឧទានអងគរទាំងមូល។ បឆលីយតបចាំបពាោះការកងវល់ពីបញ្ញហ េវោះទកឹបនោះ ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ 
អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកបានបញ្ញជ ក់ឲ្យដឹងថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមនិមានការរពួយបារមភបទ     
ចាំបពាោះការរកាទកឹទុកបដីមផអីភិរកសរបាងគរបាសាទកបុងឧទានអងគរ បដ្ឋយបហ្តុថាកនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានសាឋ រ 
បរបីរបាស់ប ងីវញិបានលានូវរបព័ននលរាសាស្តសឋបុរាណ បហ្យីរបព័ននបនោះបានបងាហ ញពរីបសិទនភាពកបុងការរ ាំបដ្ឋោះទកឹជាំនន់ 
បចញពីរមណីយដ្ឋឌ នអងគរក៏ដូចជ្ញតាំបន់រកុងបសៀមរាបទាំងមូល។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះការសាឋ រប ងីវញិនូវរបព័ននរបឡាយតូចៗ 
ជ្ញបរចីនបទៀតថដលអាចលនាបាននូវការបញ្ចូ លទកឹកបុងកសណិរបាសាទ ក៏ដូចជ្ញបារាយណ៍បុរាណជ្ញបដីមបនោះបធវីឲ្យសាទ ន 
ភាពទឹកមានការរគប់រគងបានលាចាំបពាោះតាំបន់ឧទានអងគរ ថដលជ្ញបបតកិភណឍ ពិភពបោក។ ឯកឧតថមបានបថនទមថា 
កសណិអងគរធាំកសណិអងគរវតថ និងបារាយណ៍ជ័យតដ្ឋកជ្ញបដីមបនាោះសាទ នភាពទឹកបៅមានលកខណៈរបបសីរ បហ្យីទឹក 
បរកាម ដីថដលមានកបុងតាំបន់ជុាំវញិរបាសាទធាំៗក៏មិនមានបញ្ញហ បចាទថដរកបុងបពលបចចុបផនបក៏ដូចជ្ញកបុងរយៈបពលមយួថេ 
ឬពីរថេបទៀតទរមាាំរដូវវសាចូលមកដល់។ 
 
ថតបទោះជ្ញកបុងបពលបចចុបផនបបនោះការរគប់រគងទកឹមានភាពលារបបសីរោ៉ា ងណាក៏បដ្ឋយ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅថតបនថការ 
យកចិតថទុកដ្ឋក់បថនទមបទៀត បដ្ឋយបហ្តុថាពមីួយដថងបៅមយួដថងធមមជ្ញតិ ក៏មានការថរបរបួលមនុសសរស់បៅ នងិបរបីរបាស់ 
ទឹកក៏មានការបកីនប ងី។ ចាំបពាោះការបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ថដលជ្ញអាងសថុក ទកឹដ៏ធាំមួយបដ្ឋយផ្អធ ល់បនោះអាចជបួនងឹ 
បញ្ញហ របឈមថតបយងីកាំពុងជាំរុញឲ្យរបជ្ញពលរដឌដ្ឋាំដាំណាាំរមួផសាំបផសងៗវញិ បដមីផកីាត់បនទយការបរបីរបាស់ទឹកបដ្ឋយផ្អធ ល់ 
បហ្យីទុកទកឹបារាយណ៍បនោះសរមាប់ផគត់ផគង់ការបរបីរបាស់កបុងទីរកងុវញិ។ មា៉ាងបទៀតអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមានគបរមាងកបុង 
ការសាឋ រប ងីវញិនូវអាងសឋុកទឹកចាស់ៗមួយចាំនួនបទៀតដូចជ្ញទបនលសងួត ថដលសទិតបៅខាងលិចរបាសាទរពោះេ័ន និង 
បារាយណ៍ឥស្តនធតដ្ឋកជ្ញបដីមបដីមផលីនាឲ្យមានសមាមារតជ្ញមួយនឹងកាំបណីនបភញៀវបទសចរកបុងបពលអនាគត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជសួជុលទាំនប់ថបល់ដ្ឋច់បលេីបងភបាំគូថលនតាមសាំបណីរបស់របជ្ញពលរដឌ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសហ្ការជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឌឃុាំេបងភបាំ រសុកសាវ យបលី បេតថបសៀមរាប បានចាប់បផថីមរតសួរតាយកូនបឈ ី
បដីមផជីួសជុលទាំនប់ថបល់ដ្ឋច់សរមាប់ទប់ទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌបរបីរបាស់របចាាំដថង។ ការសបរមចជសួជុលបៅបពលបនោះ គ ឺ
បោងបៅតាមសាំបណីរបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលបានបសបីសុាំមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាលពីចុងឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅ។ ការជួស 
ជុលបនោះបរគងនងឹចាំណាយបពលរបថហ្ល១ថេបទីបរចួរាល់។ 
 
ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកបញ្ញជ ក់បៅរពឹកដថងទ២ី៩ ថេមនីា បនោះថា 
របជ្ញជនបានបសបីមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឲ្យជួយជសួជុលទាំនប់ទកឹបុរាណបនោះប ងីវញិ បដ្ឋយពួកគត់យល់ថាអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាមានរកុមជាំនាញថដលលល ប់បធវកីារសាថ រ នងិជួសជុលរបព័ននទឹកបុរាណជ្ញបរចីនកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
ឥ ូវរកុមរកមុការងារសបរមចជួសជុលបហ្យី បដ្ឋយកមាល ាំងរបជ្ញពលរដឌជ្ញបរចីនបានចូលរមួ បហ្យីបយងីបញ្ជូ នអបកបបចចក 
បទសបៅរបចាាំការបៅបលីភបាំផ្អធ ល់ថតមថង។ ការងារបនោះក៏បានការចូលរមួថដរ ពីគបរមាងអភិវឌណន៍បសដឌកចិច សហ្គមន៍ 
និងបបតកិភណឍ អងគររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បៅកាត់ថា ACHA និងមូលនិធបុិរាណវទិា សរមាប់ការអភិវឌណ (ADF)។ 
បនោះជ្ញគទឺសសនវស័ិយរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថ ី
ការគណៈរដឌមស្តនថ ី នងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលថតងយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះតរមូវការនានា របស់សហ្គមន៍ 
របជ្ញពលរដឌ ជ្ញពិបសសគកឺារបលីកកមពស់សុេុមាលភាព នងិជីវភាពរបចាាំដថងរបស់របជ្ញពលរដឌ។ 
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ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា ទាំនប់បនោះរតូវបានបុពវបុរសថេមរសាងសង់មុនសម័យអងគរ បដមីផទីប់ទឹកបរបីរបាស់ដូចនឹងបារាយណ៍ 
ថដលបយងីបឃញីសពវដថងថដរ។ ថតបដ្ឋយទាំនប់បនោះបានបាក់េូចថលងបរបីរបាស់បកតី បទីបសហ្គមន៍របជ្ញពលរដឌបានបសបីមក 
អបកជាំនាញបយងីតាមរយៈ ADF បដីមផឲី្យបយងីជួយជ្ញបបចចកបទសដល់ពួកគត់។ “បយីងរកីរាយនឹងចូលរមួជ្ញមួយពកួគត់ 
បរពាោះបនោះជ្ញតរមូវការផ្អធ ល់របស់របជ្ញជន។ ទាំនប់បនោះនឹងជួយរកាទឹកសរមាប់របជ្ញពលរដឌចាំននួ៣ភូមិបរបីរបាស់របចាាំដថង 
បហី្យក៏ជ្ញជរមាបបៅសធឹងបសៀមរាប និងសធឹងបផសងបទៀតបៅរដូវរបាាំងថដលមានរបភពពីភបាំគូថលនថដរ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ 
អបសរាផថល់អបកបបចចកបទស បហី្យគបរមាងACHA ថដលឧបតទមភបដ្ឋយរបបទសញូវបហ្សថ នជ្ញអបកផថល់មបធាបាយ បធវីការជ្ញ 
មួយពួកគត់ បដីមផីជួសជុឲ្យបានរតឹមរតូវតាមលកខណៈបបចចកបទស។ បយីងសបាយចិតថរតងថ់ា វាជ្ញគាំនិតថដលពួកគត់ 
បានបលីកប ីងបដ្ឋយេលួនឯងបហី្យក៏បញ្ញជ ក់ពីការចូលរមួរបស់សហ្គមន៍ កបុ ងការងារអភិរកសថដរ”៕ 
   

     
 

     
 

រតពាាំងបសសមានទឹកបពញវញិបហ្យី 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
រតពាាំងបសស គឺជ្ញរតពាាំងបុរាណថដលសទតិបៅចាំពមុីេរបាសាទអងគរវតថ។ បភញៀវបទសចរជ្ញបរចីនថតងចាប់អារមមណ៍នងឹ 
រតពាាំងបនោះ ជ្ញពិបសសគឺបទសចរថេមរ ថដលថតងមកអងគុយកមានថបថណថ តអារមមណ៍ជ្ញមយួនឹងទដិឌភាពទកឹ និងបដីមរពលឹត 
លាំចង់ បដ្ឋយមានតូបអបកលក់មហូបអាហារជ្ញបរចីនមុេផង។កនលងមករតពាាំងបនោះ មិនថដលរងីេោះទឹកបទ ថតសរមាប់ឆ្ប ាំបនោះ 
រតពាាំងបសសបានរងីទឹកបសធីរថតេោះសងួត បដ្ឋយសាររដូវរបាាំងឆ្ប ាំបនោះបៅថ ហួ្តថហ្ងខាល ាំង បហ្យីវសាកនលងបៅមានបភលៀងលល ក់ 
មិនរគប់រគន់ផង។ 
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ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក បានបលីកប ងីថា ឆ្ប ាំមុនៗរតពាាំងបនោះ 
មិនថដលរងីបទ បដ្ឋយកបុងរដូវវសាទឹកកបុងកសិណអងគរវតថប ងីេពស់ បហ្យីក៏ហូ្រចូលមកបាំបពញរតពាាំងបសសថតមថង។ 
កបុងមួយឆ្ប ាំបញ្ចូ លថតកបុងថេវសាមថងទកឹក៏បៅរការគប់រគន់ រហូ្តដល់មានបភលៀងលល ក់ បដ្ឋយមនិចាាំបាច់បញ្ចូ លកបុងរដូវ 
របាាំងបទៀតបទ។ សរមាប់ឆ្ប ាំបនោះ បដ្ឋយសារទឹកកសណិអងគរកបុងរដូវសាកនលងបៅទប ហូ្រចូលរតពាាំងបានតិច បហ្យីផសាំនងឹ 
រដូវរបាាំងបៅថ ហួ្តខាល ាំផង បទីបរតពាាំងបសសរងីបសធីរថតេោះ។  
 

ឯកឧតថមបថនទមថា បដ្ឋយសពវដថង បយងីបានបញ្ចូ លទឹកកបុងកសណិអងគរវតថ អងគរធាំ នងិបារាយណ៍ជ័យតដ្ឋកបានបរបូិរ 
បទីបបយងីសបរមចបងហូរទឹកពីកសិណអងគរវតថចូលកបុងរតពាាំងបសសប ងីវញិ បដីមផរីកាបសាភណភាព បទសភាពមុេរបា 
សាទអងគរវតថឲ្យបានរសស់បាំរពងបដីមផអីបអរសាទរពិធចូីលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតិថេមរ ថដលជិត្នមកដល់កបុងបពលឆ្ប់ៗ 
បនោះ។ 
 

គួររ ាំឭកថា មុនឆ្ប ាំ២០១០រតពាាំងបសសគឺអាងបផធរទឹកពីកសិណអងគរធាំបៅអងគរវតថ បដ្ឋយកាលបនាោះ រកុមជាំនាញបាន 
បរបីរបាស់របឡាយទឹក ថដលបៅថា ព្បឡាយសទមតច ហ ុន សសន បដីមផបីងហូរទកឹបចញពីកសណិអងគរធាំមកបញ្ចូ ល 
កសណិអងគរវតថ។ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១០មក អបកជាំនាញបានរសាវរជ្ញវរកបឃញីរបព័ននទកឹបុរាណតាមរចកសាំបៅលូនប ងីវញិ។ 
របព័ននទកឹបនោះ រតូវបានសាថ រ និងបរបីរបាស់បដីមផបីញ្ចូ លទកឹពីកសណិអងគរធាំមកអងគរវតថ បហ្យីអាចបបងាីនកមពស់ទកឹកសិណ 
អងគរវតថបានដល់បៅជ្ញង១ថម៉ារតបលីសមុន។ ដូចបនោះ រតពាាំងបសសថលងជ្ញអាងផថល់ទកឹដល់កសណិអងគរវតថបទៀតបហ្យី 
ថតជ្ញអាងថដលរតូវការទកឹពីកសិណអងគរវតថមកវញិ៕ 
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ផ្នែកទ ី៤ 

ប្បចផំ្ខជម្សា 

បទយកការណ៍សថពីីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដ្ឋក់ឱ្យអនុវតថចរាចរណ៍ឯកទិសបៅបខាល ងទវ រទបនលអុាំ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

បសចកថជូីនដាំណឹង សថពីីការរបលងបរជីសបរសីមគគុបទធសក៏បទសចរណ៍ 

ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីី ការបរៀបចាំកថនលងដ្ឋក់បភញៀវបបណាថ ោះអាសនប បៅមុេរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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ផលូវមុេរបាសាទអងគរវតថបៅរបាសាទបាយន័ និងផលូវពីរថេសបទៀតរតវូបានជសួជុលនិងសបមាព ធឲ្យបរបីរបាស់ជ្ញផលូវការ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

ផលូវពីមុេរបាសាទអងគរវតថបៅរបាសាទបាយន័ នងិផលូវមតិថភាពកមពុជ្ញ-កូបរ ៉ាពីរថេស ថដលរតូវបានជួសជុលប ងីវញិបដ្ឋយ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារតូវ បានសបមាព ធដ្ឋក់ឲ្យបរបីរបាស់ជ្ញផលូវការបហ្យី នារពឹកដថងទ៤ី ថេមសា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ ពធិីបនោះបធវ ី
ប ងីបរកាមអធីបតីភាព ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិជ្ញតាំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង ឯកឧត្តម ទៅ រសិដិឋ អភិបាលរងដនគណៈអភិបាលបេតថបសៀមរាប។ 
 
តាមរបាយការណ៍របស់បោក បហ្ង គមឹបលង របលននាយកដ្ឋឌ នរទរទង់បបចចកបទស និងគបរមាងអនថរវស័ិយដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាបញ្ញជ ក់ថា ផលូវថដលដ្ឋក់សបមាព ធឲ្យបរបីរបាស់ជ្ញផលូវការបៅបពលបនោះមានចាំនួន៣ថេសធាំៗគឺ ផលូវមុេអងគរវតថបៅជុាំវញិ 
របាសាទបាយន័មានរបថវងសរុប៣៤៦២ថម៉ារត ។ ផលូវបនោះរតូវបានជសួជុល បដ្ឋយបរៀបចាំឲ្យមានផលូវម៉ាូតូ និងរថយនថបៅ 
កណាថ ល រពមទាំងមានផលូវជិោះកង់ នងិបថមីរបជីងបៅអមសងខាងសរមលួដល់បធវីដាំបណីររបស់បភញៀវបទសចររគប់របបភទ។ 
បដ្ឋយថ ក ផលូវពីរថេសបទៀត គឺជ្ញផលូវមិតថភាពកមពុជ្ញ-កូបរ ៉ា ថដលបធវីការជួសជុលរទង់រទយធាំបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថដរ។ 
ផលូវទី១ ជ្ញផលូវវាងរបាសាទអងគរវតថពីខាងលិចរបថវង៤,៨គម ចាប់ពផីលូវជ្ញតិបលេ៦ជ្ញប់សាោបរៀនបឋមសិការគសួមក 
ជ្ញប់នឹងផលូវបៅស ូមុេរបាសាទអងគរវតថ។ ផលូវទ២ី ជ្ញផលូវវាងរបាងគរបាសាទបុរាណ និងផលូវបបញ្ជ ៀសការបធវីចរាចរដឹកជញ្ជូ ន 
ធងន់ៗកបុងតាំបន់សាំបូររបាសាទ ថដលមានរបថវង១០,៣គី ូថម៉ារត ចាប់ពីសាវ យធាំបៅដល់ភូមិរបដ្ឋក។ 
 
មានរបសាសន៍សាំបណោះសាំណាងកបុងពិធ ី ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បញ្ញជ ក់ថា ការបរៀបចាំផលូវចរាចរណ៍ គឺជ្ញថផបកមយួ 
ដ៏សាំខាន់ដនថផនការរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ។ ផលូវមិនរតឹមថតបបរមីឲ្យវស័ិយបទសចរណ៍បទ ថតវាបានជួយសរមួលដល់ការ 
បធវីចរាចរ នងិការដកឹជញ្ជូ នរបចាាំដថងរបស់របជ្ញពលរដឌបទៀតផង ។ ផលូវថដលដ្ឋក់សបមាព ធឲ្យបរបីរបាស់បៅបពលបនោះជ្ញផលូវ 
ថដលជសួជុលបៅបលីផលូវចាស់ថដលមានរសាប់ មនិថមនពរងីក ឬបធវថីមីបនាោះបទ រគន់ថតបរៀបចាំឲ្យមានផលូវជោិះម៉ាូតូ-រថយនថ 
បដ្ឋយថ ក និងផលូវកង់-បថមីរបជីងបដ្ឋយថ ក បដីមផសីរមលួដល់វស័ិយបទសចរណ៍ រពមទាំងដ្ឋក់ពណ៌ដផធផលូវឲ្យសុីគប នឹង 
បទសភាពវបផធម៌ដនបបតិកភណឍ អងគរ។ ឯកឧតថមបថនទមថា ការបរៀបចាំផលូវរបបៀបបនោះបឃញីថា បភញៀវបទសចរជ្ញបរចីនបានគាំរទ 
ជ្ញពិបសស បភញៀវថដលចូលចិតថជិោះកង់កមានថ។ បយងីមានគបរមាងបធវីផលូវរបបៀបបនោះឲ្យរគប់ទីកថនលងដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
នាបពលអនាគត បដីមផសីរមលួការបធវីដាំបណីរ នងិបលីកកមពស់គុណភាពទសសនាចរជូនបភញៀវបទសចររពមទាំងចូលរមួចាំថណក 
បលីកតដមលរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ សមនងឹពាកយបសាល ករបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាគឺ អភិរកសបដីមផអីភិវឌណន៍ និងអភិវឌណន៍បដីមផ ី
អភិរកស។ ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧតថម ក៏បានសាំណូមពរឲ្យអបកបបីកបរទាំងអស់ កុាំដកឹទាំនញិធងន់ៗបលសីចាំណុោះ ថដលជ្ញបហ្តុ 
បធវីឲ្យេូចផលូវ និងសុាំឲ្យចូលរមួបគរពចាប់ចរាចរទាំងអស់គប  បដីមផសុីវតទិភាពេលួន រគួសារ នងិសងគមទាំងមូល៕ 
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ព័ត៌មានលមាតិអាំពីដាំណាក់កាលដនការបរជីសបរសីមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍  
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួសមាា តបរសិាទ នរកងុបសៀមរាបបដីមផបីរតៀមេលួនចូលរមួពិធីចូលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតិថេមរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

មស្តនថីបុគគលិក ភាប ក់ងារ និងកមមករដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាជ្ញង៥០នាក់ ថដលដកឹនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ខូយ គឹម  ួ
ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានចូលរមួកបុងពិធីសមាា តបរសិាទ នរទង់រទយធាំជ្ញមួយនឹងអបកចូលរមួជ្ញង៤ពាន់នាក់បផសង 
បទៀតនារពឹកដថងទ២ី ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ ថដលបរៀបចាំបដ្ឋយសាោរកងុបសៀមរាប។ ការចូលរមួសមាា តបរសិាទ នបៅបពល 
បនោះ គឺបដមីផបីរតៀមេលួនអបអរសាទរពិធចូីលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតិថេមរ ថដលនឹង្នមកដល់កបុងបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះ។ 
 
ភាប ក់ងារបទសចរណ៍មួយរូបដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារបចាាំការបៅរបាសាទអងគរវតថ ថដលបានមកចូលរមួកបុងពិធសីមាា តបរសិាទ ន 
រកុងបនោះថដរ គបឺោក បជឿង ថសម។ បោក ថសម បញ្ញជ ក់ថា បោកពតិជ្ញរកីរាយណាស់ថដលបានចូលរមួកបុងពធិីបនោះ។ 
បោកបានបផញសីារបៅកាន់យុវជនទាំងអស់ថា បសៀមរាបជ្ញទីរកុងវបផធម៌ ថដលសមផូរបដ្ឋយរបាសាទបុរាណរាប់ពាន់ 
មានបភញៀវរាប់មុឺននាក់ចូលមកទសសនាជ្ញបរៀងរាល់ដថង ដូបចបោះសាំរាមក៏មានបរចីនថដរ ថតបបីបយងីនាាំគប សមាា តមាប ក់បនថចិ បហ្យី 
បភញៀវបទសចរនាាំគប សមាា តមាប ក់បនថិច ទីរកុងរបស់បយងី ក៏ដូចជ្ញរមណីយដ្ឋឌ នអងគរទាំងមូលនឹងរសស់សាា តបាំរពងមនិខាន។ 
 
យុវត ី រសថីយ៉ាន មកពីសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ បានបងាហ ញនូវបមាទនភាពរបស់េលួន ថដលបានចូលរមួកបុងពិធីដ៏ 
មានន័យបនោះថា កមមវធិីសមាា តបរសិាទ នបនោះពតិជ្ញសារមួយលាណាស់ ថដលអាចជួយបរកនីរ ាំឭកដល់មនុសសរគប់គប ថា ពួកបគ 
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រតូវថតយកចតិថទុកដ្ឋក់ពីការទុកដ្ឋក់សាំរាម និងបចាលសាំរាមឲ្យបានរតឹមរតូវ។ យុវតីរូបបនោះបានអាំពាវនាវដល់បភញៀវជ្ញតិ និង 
អនថរជ្ញតិ ថដលនឹងមកទសសនាអងគរនាបពលរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថខាងមុេបនោះ សូមយកចតិថទុកដ្ឋក់ថថរកាបរសិាទ ន 
ទាំងអស់គប  បដីមផបីធវីឲ្យរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញរមណីយដ្ឋឌ នគម នសាំរាម សកថិសមជ្ញដួងរពលឹងជ្ញតិរបស់ថេមរ នងិជ្ញសមផតថ ិ
បបតិកភណឍ របស់ពភិពបោក។ 
 
បរសិាទ នគជឺ្ញលតុដ៏សាំខាន់ថដលបធវីឲ្យរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ មានសរមស់រសស់បាំរពង ទក់ទញនូវចាំណាប់អារមមណ៍បភញៀវ 
បទសចរកាន់ថតខាល ាំង បថនទមបៅបលីរបាងគរបាសាទបុរាណដ៏លាឯកថដលមានរសាប់។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកចិតថទុក 
ដ្ឋក់ជ្ញខាល ាំងបលីបញ្ញហ បនោះ។ ដូបចបោះបហ្យី បទីបតាាំងឆ្ប ាំ២០០៤មក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានចុោះប ម្ ោះបដមីផទីទលួការវាយ 
តដមលបរសិាទ ន ពីសាទ ប័នលនាគុណភាពជប៉ាុនបៅកាត់ថា JQA និងបានទទលួបានវញិ្ញដ បនបរត ISO14001 ពីសាទ ប័នបនោះ 
រយៈបពល៤បលីករចួមកបហ្យី។ 
 
កបុងន័យបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបធវីសកមមភាពការពារថថរកាបរសិាទ នជ្ញបរចីនទរមង់ ដូចជ្ញការបបងាីតអងគភាពរបព័នន 
រគប់រគងបរសិាទ ន EMS ការបណថុ ោះបណាថ លអាំពីបរសិាទ នតាមរគឹោះសាទ នសកិាកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ និងអប់រ ាំរបជ្ញ 
ពលរដឌ រពោះសងឃអាំពីការថថរកាបរសិាទ នជ្ញបដីម។ បរៅពីបនោះក៏មានការបរៀបចាំកមមវធិីបរសិាទ នរបចាាំឆ្ប ាំ នងិចូលរមួជ្ញមយួ 
សាទ ប័ន ការពារបរសិាទ នបផសងៗបទៀតជ្ញរបចាាំ៕ 
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រកមុការងារសហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចុោះពិនិតយលទនភាពជសួជុលទាំនប់តាគង់ បៅភូមិរតាច ឃុាំបលលង័ា 
រសកុរបាសាទបាគង 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
រកុមការងារសហ្គមន៍របចាាំរសុករបាសាទបាគងដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
និងជ្ញរបលនរកុមការងារសហ្គមន៍របចាាំរសុករបាសាទបាគង បានចុោះពិនិតយ លទនភាពជ្ញក់ថសថងការជសួជុលទាំនប់ទកឹ 
របថវង ១៦ម x ១២ម ជបរៅ ៧ម ថដលបានដ្ឋច់េូចខាតកាលពីឆ្ប ាំ២០១៣ បដ្ឋយបរគោះទឹកជាំនន់។ ការចុោះពនិិតយបនោះ 
របរពឹតថ បៅកាលពីដថងទ០ី៥ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ បដ្ឋយមានការចូលរមួពនីាយកដ្ឋឌ នជាំនាញពាក់ព័នននានាដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា នងិ បោក ស ត់ ដន ជ្ញបមភូមិរតាច តាំណាងឱ្យរបជ្ញពលរដឌ។ 
 
បោក ស ត់ ដន បមភូមិរតាចបានឱ្យដឹងថា ទាំនប់បនោះបានបាក់េូចបដ្ឋយមូលបហ្តុបរគោះទកឹជាំនន់កាលពីឆ្ប ាំ២០១៣ 
មកបមលោះ បហ្យីបនាធ ប់ពីបពលបនាោះមកការបធវីថរសរបស់ពួកគត់បានទទួលផលមនិសូវលារបបសីរប យី។ ដូបចបោះបហ្យីបទីប 
របជ្ញពលរដឌបសបីសុាំមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដមីផជីួយជសួជុលបរពាោះទាំនប់បនោះអាចជួយផគត់ផគង់ទឹកសរមាប់ការងារកសិកមម 
ដល់ភូមចិាំនួន០៤ ភូមិរតាច ភូមិរពុាំកុដឌ ភូមតិាកុយ និងភូមតិាបគក ថដលភូមិទាំងបនោះសុទនថតបៅកបុងរសុករបាសាទបាគង។ 
 
កបុងបពលពិនិតយលទនភាពជួសជុលនាបពលបនាោះ ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា បានជរមាបជូន បោក ស ត់ ដន 
បមភូមិរតាចថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងផថល់ចបមលីយវជិជមានកបុងរយៈបពលេលីខាងមុេ បរពាោះទីបនោះជ្ញផលូវទឹកចាស់ បហ្យីពតិជ្ញ 
បានបបរមីផលរបបោជន៍ដល់ការងារកសិកមមរបស់បងបាូនរបជ្ញពលរដឌពិតរបាកដថមន។ មា៉ាងវញិបទៀត អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបរកាមការចងាុលបងាហ ញរបកបបដ្ឋយទសសនៈវស័ិយសុជីបរៅរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថទីទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថតងថតដឹកនាាំបធវីោ៉ា ងណា 
ជួយរទរទង់ដល់ជីវភាពរស់បៅរបស់បងបាូនរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរតាមរាល់រគប់មបធាបាយ 
បពាលគឺរតូវបៅជិត នងិយកចតិថទុកដ្ឋក់កបុងការជួយបដ្ឋោះរសាយតរមូវការជ្ញក់ថសថងរបស់របជ្ញពលរដឌ។ 
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របជ្ញពលរដឌពីររគសួាររងបរគោះបដ្ឋយសារអគគភ័ិយ បានទទលួអាំបណាយសបស្តងាគ ោះបឋមពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
របជ្ញពលរដឌពីររគួសារថដលមានផធោះបៅជ្ញប់គប  សទិតបៅកបុងភូមតិាបសបហ៍្ ឃុាំដូនថកវ រសុកពកួ ថដលរងបរគោះបដ្ឋយសារ 
បភលីងឆ្បបឆោះផធោះ បានទទួលអាំបណាយសបស្តងាគ ោះបឋមរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយក 
 ដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី នងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
កបុងពិធីរបគល់អាំបណាយនារបសៀលដថងទ៤ី ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករង នងិជ្ញ 
របលនរកុមការងារសហ្គមន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបចាាំរសុកពួក បានសថមថងការបសាកសាថ យោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះការេូច 
ខាតរបស់របជ្ញពលរដឌ បដ្ឋយសារអគគិភ័យបនោះ។ ឯកឧតថមបានផ្អថ ាំបផញសុីាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌរគប់រូប របងុរបយត័បេពស់បដមីផបីជៀស 
ផុតពីឧបទធបហ្តុបផសងៗ ជ្ញពិបសសកបុងរដូវបៅថ បនោះងាយនងឹបងាការឆ្បបឆោះណាស់ ។ ឯកឧតថមបថនទមថា បបីបទោះជ្ញ 
អាំបណាយបៅបពលបនោះមិនបរចនី ថតវាជ្ញអាំបណាយសបស្តងាគ ោះបឋមថដលអាចជួយសរមាលទុកខលាំបាកបានេលោះបៅរគអាសនប 
ថបបបនោះ។ 
 
អបករស ី រពាំ បមឿត កមមករសាំណង់ និងជ្ញមាច ស់ផធោះថដលរតូវបភលីងបឆោះបរៀបរាប់ថា ផធោះអបករសីរតូវបានបភលីងបឆោះបៅដថងទ៣ី១ 
ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ ថតអបករសីពុាំដឹងថាបភលីងបងាប ងីបដ្ឋយបហ្តុណាពិតរបាកដបទ បរពាោះអបករសី និងសាវ មីបៅបធវសីាំណង់ 
បៅរកុងបសៀមរាប បហ្យីទុកកូនតូចៗបៅផធោះ ជ្ញមយួនងឹមាថ យអាយុជ្ញង៧០ឆ្ប ាំ។ អគគិភ័យបានបាំផ្អល ញផធោះរទពយសមផតថ ិ
និងរសូវជ្ញង១០ការ ៉ាុងបេធចគម នសល់។ អបករសីបលីកប ងីថា បពលបនោះអបករសីរ ាំបភបីចតិថណាស់ថដលបានទទលួអាំបណាយ 
ដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន នងិបោកជាំទវ កបុងបពលរកុមរគួសាររបស់អបករសកីាំពុងជបួ 
បហ្តុអារកក់ថបបបនោះ។ 
 
គួររ ាំឭកថា កាលពីដថងទី៣១ ថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ អគគភ័ិយបានឆ្បបឆោះផធោះមួយេបងទាំងរសុងរបស់ អបករស ី រពាំ បមឿត 
របថហ្លជ្ញបដ្ឋយសារបកមងបលងបភលីង បហ្យីឆ្បបៅបឆោះផធោះ អបករសរីពាំ រ ៉ាន ថដលរតូវជ្ញបាូនបបងាតីអស់ពាក់កណាថ លបទៀត 
ថតរតូវបានអបករសុកមកជយួពនលត់ទន់។ ចាំថណកអាំបណាយថដលបានផថល់ជូនរគសួារជនរងបរគោះទាំងពីររគសួារបនោះកបុង 
មួយរគួសារទទួលបានអងារ ៥០គី ូរកាម, មីខាល ឃុាំ ៣បកស , រតីេកាំប៉ាុង៤យួរ, ទឹករត ី៣យួរ, ទឹកបមធស២ដបធាំ, ទឹកសុ ី
អុីវ៣យួរ, ប ីបចង៥កញ្ច ប់, អាំបិល៣កញ្ច ប់, សារស ៥គី ូរកាម, តង់១ , កបនធល១ នងិថវកិាចាំនួន៦០មុឺនបរៀលសរមាប់ផធោះ 
ថដលបឆោះទាំងរសងុ នងិ៤០មុនឺសរមាប់ផធោះថដលបឆោះពាក់កណាថ ល៕ 
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បទបលមសីដរពបឈតីាំបន់របាសាទបកាោះបកររគប់រគងបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមានការថយចុោះបរចីន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

កបុងកិចចរបជុាំបូកសរុបលទនផលការងាររបចាាំរតីមាសទ១ីរបស់េលួននារបសៀលដថងទ៥ី ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០០១៦ គណៈកមមការ 
ចរមុោះអភិរកសដរពបឈ ី តាំបន់ការពាររបាសាទបកាោះបករ ថដលមានតាំណាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញរបលនបានអោះអាងថា 
បទបលមសីដរពបឈបីៅតាំបន់បនោះបានថយចុោះបរចីនគួរឲ្យកត់សមាគ ល់ បហ្យីរបជ្ញពលរដឌភាគបរចីនក៏បានយល់ដងឹកាន់ថត 
ចាស់អាំពតីដមលដនការងារអភិរកសដរពបឈ ីនិងបបតិកភណឍ ។ 
 
តាមរបាយការណ៍ថដលបងាហ ញបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្  អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលន 
គណៈកមមការចរមុោះបនោះបញ្ញជ ក់ថា កនលងមកលល ប់មានបទបលមីសដរពបឈបីរចីន រហូ្តមានបពលេលោះជនបលមីសមានបរគឿងអាវុធ 
កបុងដដបទៀតផង ថតចាប់ពីគណៈកមមការចរមោុះរតូវបានបបងាីតប ងីមក បទបលមសីបានថយចុោះ ទាំងចាំនួន និងមបធាបាយ 
របរពឹតថ។ ជ្ញក់ថសថង រកុមការងារបស្តងាា បបានបទបលមសីមយួចាំនួន ថដលជនបលមីសដូរពបីរបីរបាស់រណារបងា៉ា ងមកបរបីរបាស់ 
រណារដដធមមតា នងិពីរថយនថកដស្តនថមកបរបីរបាស់របទោះដឹកជញ្ជូ នបដ្ឋយមនុសសវញិ ថដលបនោះបញ្ញជ ក់ថា ជនបលមីសមានការ 
ខាល ចរអារបរចីនចាំបពាោះភាប ក់ងារអភិរកស ថដលបាំបពញការងាររបស់េលួនទាំងយប់ទាំងដថង។ 
 
លទនផលដ៏គួរឲ្យកត់សមាគ ល់មយួបទៀត គឺការងារផសពវផាយ និងអប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌអាំពកីារងារអភិរកសដរពបឈ ី និងបបតិក 
ភណឍ កបុងតាំបន់ការពារបកាោះបករ។ តាមរបាយការណ៍ខាងបលីបនោះបញ្ញជ ក់ថា រកុមការងារបានចុោះផសពវផាយបានចាំនួន៣ភូម ិ
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ពាក់ព័ននសាំខាន់ៗ គឺភូមិរ ាំបចក ភូមិរសយ៉ាង់ខាងតផូង នងិភូមិរសយ៉ាង់ខាងបជីង ថដលសទតិបៅកបុងឃុាំរសយ៉ាង់ រសុកគូថលន 
បេតថរពោះវហិារ។ របជ្ញពលរដឌរបមាណ៨០%បានមកចូលរមួសាថ ប់ នងិបានយល់ដឹងកាន់ថតចាស់អាំពីតដមលដនការងារ 
អភិរកសដរពបឈ ី បហ្យីពកួគត់ភាគបរចនីបានសនាចូលរមួសហ្ការ និងថថរកាដរពបឈជី្ញមួយរកមុគណៈកមមការចរមុោះ 
បនោះ។ 
 
បទោះជ្ញោ៉ា ងណា គណៈកមមការចរមុោះបនោះបៅថតចង់បានលទនផលថដលលារបបសីរជ្ញងបនោះ បដ្ឋយពាោមកាត់បនទយឲ្យ 
ខាងថតបានបៅបលីបទបលមីស បដ្ឋយមិនបលីកថលងចាំបពាោះអបករបរពឹតថណាមួយប យី បហ្យីរកុមការងារផសពវផាយដន 
គណៈកមមការ បរគងនឹងពរងកីវសិាលភាពផសពវផាយបៅកាន់ឃុាំមួយចាំនួនបទៀត ថដលបៅថកផរនឹងតាំបន់ការពារដនរបាសាទ 
បកាោះបករ បរពាោះជនបលមីសមយួចាំនួនក៏មកពីបណាថ ឃុាំទាំងបនាោះថដរ។ ទនធឹមនងឹបនោះ សាម រតីដនកចិចរបជុាំរបស់គណៈកមមការ 
ចរមុោះបនោះ ក៏បានសថមថងការអរគុណ នងិការគាំរទោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹរបស់ឯកឧតថមអគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដល 
ថតងថតតាមដ្ឋនការងារ ផថល់អនុសាសន៍ដកឹនាាំការងារ និងបានចុោះមកពរងឹងសាម រតីរកុមអភិរកសដរពបឈ ីថដលជ្ញកតាថ ជាំរុញ 
ឲ្យការងារោមលាតមានរបសិទនភាព និងទទួលបានលទនផលកាន់ថតលារបបសីរប ងី៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបិទវគគបណថុ ោះបណាថ លសថពីីកិចចការពារនិងរគប់រគង រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបបតិកភណឍ ពិភពបោក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

នារពឹកដថងទ០ី៧ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបទិវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីកចិចការពារ និងរគប់រគង 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបបតិកភណឍ ពិភពបោក បនាធ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការសិកាទាំង៤វគគ បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បៅសាលសនបិសទីអងគរ។  
 
កបុងឱ្កាសបិទវគគនិងថចកវញិ្ញដ បនបរតដថងបនោះ ក៏មានការអបញ្ច ីញចូលរមួពីសាំណាក់អគគនាយករង របលននាយកដ្ឋឌ នពាក់ 
ព័នន រគូឧបទធសនាម រមួនឹងសិកាខ កាមជ្ញមស្តនថីបុគគលកិភាប ក់ងារសណាថ ប់លប ប់ ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ ភាប ក់ងារអភិរកសដរពបឈ ី
និងអបកពាក់ព័ននសរុបរបមាណ១៥០នាក់។ 
 
បោករស ី ម៉ាម វណតរតន៍ របលនមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរបានបញ្ញជ ក់បៅកបុងរបាយការណ៍ថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បានបរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីកិចចការពារនិងរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរបបតកិភណឍ ពិភពបោក ជូនដល់សិកាខ កាម 
មានចាំននួ៤វគគ បដ្ឋយបលីករបលនបទចាំននួ៨មកសកិាមាន៖ ១. តួនាទីនិងបបសកមមអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ២. កិចចការពារ 
តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ៣. វលិនការរដឌបាលនងិនិតិវធិតុីោការកបុងការទប់សាា ត់បទបលមីស ការកសាងសាំណុាំ ឯកសារ 
សរមាប់អនុវតថនតិិវធិីតុោការ ៤. វធិីសាស្តសថកបុងការទាំនាក់ទាំនង ៥. បគលការណ៍អភិរកសតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
បបតិកភណឍ ពភិពបោក ៦. បគលការណ៍រគប់រគងលាំបៅដ្ឋឌ នកបុងឧទានអងគរ ៧. ថបបបទតាក់ថតងលិេិតរដឌបាល នងិ 
លិេិតគតិយុតថ ិ ៨. វធិីសបស្តងាគ ោះបឋម។ វគគនមីួយៗមានរយៈបពល៥ដថង បសមីនងឹ៣០បមា៉ា ង ថដលមានសិកាខ កាមចូលរមួ 
១៣៦នាក់ ឯអបកទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតមាន១២១នាក់ កបុងបនាោះស្តសថ១ី៦នាក់។ 
 
បោករសីបនថបទៀតថា បគលបៅសាំខាន់ដនវគគបណថុ ោះបណាថ ល គឺបធវីប ងីបដមីផបីលីកកមពស់ការយល់ដឹងរបស់ភាប ក់ងារ នងិ 
មស្តនថី បុគគលិកពាក់ព័ននពីគុណតដមលបបតិកភណឍ  និងកាតពវកចិចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកបុងកិចចការពារអភិរកស និងអភិវឌណន៍ 
របកបបដ្ឋយចីរភាព រពមទាំងឱ្យសិកាខ កាមយល់ពីនតិិវធិីរដឌបាល និងនតិិវធិីតុោការកបុងការទប់សាា ត់សាំណង់េុសចាប់ 
របបៀបរបបបធវីការ និងឥរោិបថថដលរតូវរបកាន់យកបពលចុោះរបតិបតថិការងារឱ្យមានរបសទិនភាព។  
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ ក៏បានអបអរសាទរនិងវាយតដមលេពស់ចាំបពាោះកិចចេតិេាំរបឹងថរបង របស់សិកាខ កាមទាំងអស់ 
កបុងការបរកបយកចាំបណោះដឹងបដីមផបីបងាីនសមតទភាពផ្អធ ល់េលួនកបុងការអនុវតថការងារឱ្យកាន់ថតលារបបសីរ បរពាោះការអភវិឌណ 
ធនលនមនុសស មានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងណាស់ បហ្យីក៏ជ្ញចាំណុចគនលោឹះដនការងាររគប់រគងថថរកា អភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ ន 
របកបបដ្ឋយចីរភាព។  
 
ឯកឧតថមក៏បានផថល់អនុសាសន៍បថនទមដល់រកមុការងារឱ្យយល់ពីតដមលដនបបតកិភណឍ  បដ្ឋយមនិសាំបៅបៅបលីថតរបាងគ 
របាសាទបទ ថតរតូវរមួទាំងបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមពននពាក់ព័នននឹងរបាសាទបដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទាំងទឹកដី ដរពបឈ ី នងិបទសភាព 
វបផធម៌ផង។ កបុងបនាោះកិចចការកាពារ អភិរកស និងអភិវឌណន៍បបតិកភណឍ  ក៏មិនសាំបៅរតមឹការជួសជុសថតរបាងគរបាសាទថដរ 
គឺជួសជុលរគប់អវីថដលជ្ញតដមលដនបបតិកភណឍ ដូចគប ។ បបីរបាសាទរលាំ គម នការថថរកាបានលា តដមលដនបបតិកភណឍ ក៏លល ក់ចុោះ 
បដ្ឋយថ ក បបីរបាសាទជួសជុលបានលា ថថរកា អភិរកសបានលាបហ្យី ថតបរសិាទ នជុាំវញិរបាសាទបពញបដ្ឋយសាំណង់ថមីៗ  
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បាត់បង់ដរពបឈ ី រមួទាំងបហ្ដឌរចនាសមពននបុរាណរងនូវការប៉ាោះពាល់បនាោះ តដមលដនវបផធម៌បនោះក៏លល ក់ចុោះដូចគប ។ ដូបចបោះកិចច 
ការការពារនិងរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរបបតិកភណឍ ពិភពបោក រតូវមានការចូលរមួ យកចិតថទុកដ្ឋក់ពីរគប់សាទ ប័នពាក់ 
ព័ននទាំងជ្ញតិ អនថរជ្ញត ិ រមួនឹងរបជ្ញជនផងបដ្ឋយខានមនិបាន។ កបុងរយៈបពល២០ឆ្ប ាំដនការងារជសួជុល អភិរកស និង 
អភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាពរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញពិបសសបដ្ឋយមានការយកចិតថទុកដ្ឋក់េពស់ពសីាំណាក់ រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
កមពុជ្ញ ថដលមាន សទមតចអគគមហាទសនាបត្៉ីទត្ទោ ហ ុន សសន ជ្ញរបមុេ និងការដឹកនាាំចងាុលបងាហ ញបដ្ឋយ 
ផ្អធ ល់ពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី ជ្ញ 
របលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រពមទាំងការចូលរមួពីបណាថ របបទសជ្ញមតិថថដរបនាោះ រមណីយដ្ឋឌ នបនោះបានកាល យេលួនជ្ញបគល 
បៅបទសចរណ៍បលេ១បលីពិភពបោកកបុងប៉ាុនាម នឆ្ប ាំថមីៗបនោះ ។ ការបលចបលល ទាំងបនោះពតិជ្ញសកខភីាពដនការរកីចបរមីនឥត 
ឈប់ឈរដនបសដឌកចិចជ្ញតិ បហ្យីរមណីយដ្ឋឌ នអងគរបានបដីតួនាទីជ្ញរបភពចាំណូលដ៏មានសកាថ នុពលមួយកបុងការចូលរមួ 
ចាំថណកបលីកកមពស់បសដឌកចិចជ្ញតិ។  
 
តាមរយៈបទពិបសាធន៍ដនកចិចការពារបនោះបហ្យី បទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារតូវទទួលបានការវាយតដមលេពស់ពីអងគការយូបណសាូ 
ថាមានធនលនមនុសសបពញបលញ និងរបកបបដ្ឋយវជិ្ញជ ជីវៈេពស់ បហ្យីកាល យជ្ញសាទ ប័នជាំនាញមួយថដលបានថចករ ាំថលកនូវ 
បទពិបសាធន៍របស់េលួនដល់សាកលវទិាល័យជ្ញតិ អនថរជ្ញតិ និងរបបទសមួយចាំនួនផងថដរ។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ ឯកឧតថម 
បានចងាុលពីចរនថដនការអភិវឌណសាទ ប័នបដ្ឋយបផ្អថ តបលកីតាថ ធនលនមនុសសថដលសកមមភាពបនោះមិនអាចេវោះបាន បហ្យីរតូវ 
ថតបដីររសបទសិនងឹការអភិវឌណជ្ញតិថដលបានកាំណត់ជ្ញបគលការណ៍បដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ។ បថនទមពីបនាោះ ឯកឧតថម 
ក៏បានបលកីទឹកចិតថបុគគលិកទាំងអស់ឱ្យមានបមាទនភាពកបុងនាមជ្ញបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បរពាោះរមណីយដ្ឋឌ នអងគរជ្ញ 
រមណីយដ្ឋឌ ន បុរាណវទិា និងរបវតថសិាស្តសថដ៏ធាំជ្ញងបគបលីសាកលបោក បហ្យីមានតួនាទីជ្ញរបវតថិសាស្តសថកបុងកចិចការពារ 
ថថរកាបបតិកភណឍ ដូនតា ក៏ដូចជ្ញបបតិភណឍ ពិភពបោកដូចគប ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបារពនពិធីសូរតមនថបលកីរាសកីបុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតិ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

នារពឹកដថងទ៨ី ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួទាំងមស្តនថ ី
បុគគលិក ឆ្ម ាំ កមមករទាំងអស់បានបរៀបចាំពធិីសូរតមនថចបរមនីរពោះបរតិថ បលីករាសីសូមពរជ័យសិរមីងគលវបុិលសុេកបុងឱ្កាស 
បុណយចូលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតិថេមរ ឆ្ប ាំវក អដឌស័ក ព.ស ២៥៦០ បៅអគគនាយកដ្ឋឌ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
បនាធ ប់ពីរពោះសងឃសូរតមនថចបរមីនរពោះបរតិថចប់ ថាប ក់ដកឹនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានរបបគនបចច័យនិងបទយយវតទុចាំបពាោះ 
រពោះសងឃ។ កបុងឱ្កាសបនាោះ ក៏មានការសថមថងរបាាំរតុដបដមីផបីដញឧបរទពចដរងដនឆ្ប ាំចាស់ និងរា ាំបលងសគរដដរមួគប  បដីមផ ី
អបអរសាទរពិធបុីណយចូលឆ្ប ាំថមីរបដពណីថេមរថដលនឹង្នមកដល់នាបពលប៉ាុនាម នដថងខាងមុេបនោះផងថដរ។ 
 
បលីសពីបនោះបៅបទៀត នាោង ចដថងដថដលបនោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានបរៀបចាំពិធពីិសារអាហារសាមគគី បដីមផជី្ញការបលីកទឹក 
ចិតថមស្តនថី បុគគលកិ ឆ្ម ាំ កមមករ សរុបជ្ញង២០០០នាក់ ថដលបានេិតេាំបាំបពញការងារោ៉ា ងអស់កមាល ាំងកាយចតិថ 
កបុងការរគប់រគង ថថរកា ការពារ អភិរកស និងបរៀបាំចាំតាំបន់អងគររហូ្តកាល យជ្ញបគលបៅបទសចរណ៍បលេ១បលីសាកល 
បោក៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានទទលួទូកបុរាណពីរបជ្ញពលរដឌ បៅភូមិបាំបពញរាជយមករកាទុកបៅកសណិអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

ទូកបុរាណថដលមាច ស់ការដ្ឋឌ នបូមេាច់ របទោះបឃញីកប់បៅកបុងដជីបរៅជ្ញង៧ថម៉ារត បៅកបុងភូមិបាំបពញរាជយ ឃុាំោងដដ 
រសុងអងគរធាំ បេតថបសៀមរាប រតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួយកមករកាទុកកបុងកសណិអងគរវតថបហ្យី នារបសៀលដថងទ៨ី 
ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ទូកបុរាណបនោះមានរបថវង១២,៨៣ថម៉ារត ជ្ញរបបភទទូកបឃាល ង រតូវបានបគសនបដិ្ឋឌ នបឋមថា បធវីពីបដមីគគីរ និងជ្ញរបបភទ 
ទូកថដលបធវីពីបដមីបឈថីតមយួបដីមគត់។ អបកជាំនាញពុាំទន់ហា នសនបិដ្ឋឌ នថា វារតូវបានបគបធវីប ងីកបុងសម័យកាលណា 
មានអាយុប៉ាុនាម នបៅប យី បគរគន់ថតដឹងថា ទូករបបភទបនោះ ជ្ញទូកករមថដលអបករសាវរជ្ញវមិនងាយបានរបទោះបឃញី។ 
 
បោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine BESCHAOUCH បលខាធកិារវទិាសាស្តសថដនគណៈកមមការធិការអាយសុីសុ-ីអងគរ ថដលបាន 
បៅពិនិតយបមលីទូកបៅទីតាាំងរកបឃញីផ្អធ ល់ បានបញ្ញជ ក់ថា បោងតាមកាំណកដីថដលកប់ពីបលីទូកមានជបរៅថបបបនោះ 
វាបញ្ញជ ក់របាប់ថា ទូកបនោះមានអាយុកាលយូរមកបហ្យី។ ទូកបនោះ ជ្ញរបបភទទូកថដលបគថលងរបទោះបឃញីបរបីរបាស់កបុង 
របបទសកមពុជ្ញបនថបទៀតថដរ។ បនោះជ្ញពតិជ្ញសាំណាងណាស់ថដលបយងីបានរបទោះបឃញីវតទុបុរាណ ថដលជ្ញបបតិកភណឍ  
ដ៏មានតដមលថបបបនោះ។ បោកសាស្តសាថ ចារយបថនទមថា បោកនឹងយកបាំថណកតូចដនទូកបនោះបៅបធវីការវភិាគតាម បបចចកវទិា 
វទិាសាស្តសថ បដមីផកីាំណត់កាលបរបិចឆទជ្ញក់ោក់ដនទូកបនោះ។ 
 
ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ អគគនាយករងទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកបញ្ញជ ក់ថា បរកាយពីទទលួបានដាំណឹងពីរបជ្ញ 
ពលរដឌ ថដលថាបគបានរបទោះបឃញីទូកបុរាណបៅកបុងការដ្ឋឌ នបូមេាច់មក បោកបានបញ្ជូ នរកមុការងារបធវកីារជ្ញមួយ 
អាជ្ញញ ធរភូមឃុិាំ បដីមផទីទួលបានព័ត៌មានជ្ញក់ោក់តាាំងពីដថងទី១៧ ថេមីនា មកបមល៉ាោះ ថតរកមិនបឃញី បដ្ឋយសារមាច ស់ការ 
ដ្ឋឌ នមិនរពមសហ្ការជ្ញមួយ។ ប៉ាុថនថ បដ្ឋយរកុមការងារបៅថតបនថសហ្ការជតិសបិទនជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរភូមិឃុាំ និងពាោម 
ពនយល់មាច ស់ការដ្ឋឌ នឲ្យបានយល់អាំពតីដមលដនបបតិកភណឍ  និងចាប់ដនការរគប់រគងបនោះជ្ញបរចីនបលីកបរចីនសា បទីបបៅរពកឹ 
ដថងទី៨ ថេបមសាបនោះគត់រពមសហ្ការជ្ញមយួ បហ្យីកាយយកទូកថដលកប់បៅកបុងភក់បនាោះប ងីមកវញិ។ 
 
បោក គមឹ ឆន បមឃុាំោងដដបានបលកីប ងីថា បោកបានទទលួដាំណឹងដនការ បឃញីទូកបុរាណបនោះជ្ញងពីរសបាថ ហ៍្ 
មកបហ្យី រពមទាំងបានបញ្ជូ នរកុមរបកឹាឃុាំបៅតាមដ្ឋនបទៀតផង។ ថតបរកាយមក មាច ស់ការដ្ឋឌ នថបរជ្ញនិោយថាមិន 
បានបឃញីទូកបុរាណបនាោះបៅវញិ របថហ្លជ្ញបដ្ឋយសារថតគត់បារមភពីការបទិការដ្ឋឌ នបូមេាច់របស់គត់ បទបីគត់ពា 
ោមោក់ពីពួកបយងី។ ប៉ាុថនថ បដ្ឋយរកុមការងារបចោះថតតាមដ្ឋនជ្ញរបចាាំ នងិពនយល់គត់សពវរគប់បទីបគត់រពមបងាហ ញ 
ការពិតដល់ពួកបយងី។ 
 
អបករស ី សាំ យនិ រស់បៅភូមិរបដ្ឋក នងិជ្ញមាច ស់ការដ្ឋឌ នបូមេាច់ ថដលបានរបទោះបឃញីទូកបុរាណបនោះបរៀបរាប់ថា 
អបករសីបានរបទោះបឃញីទូកបនោះថមន តាាំងថតពីជ្ញង១០ដថងមុន ថតអបករសបីានឲ្យបគពនលិចបៅវញិ។ អបករសីបញ្ញជ ក់ថា 
ការថដលអបករសីបចោះថតោក់បនាោះ គឺបដ្ឋយសារអបករសីបានយល់សបថិបឃញីមាច ស់ទូក បគមករបាប់ថា រតូវបរៀបចាំទូកជ្ញ 
តាំណាងឲ្យបគរពមទាំងបរៀបចាំបាយសី បលងបភលងជូនបគ បទីបអាចយកទូកបចញបាន។ ឥ ូវបនោះ អបករសីបានបរៀបចាំទូក 
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តាំណាងថដលបធវពីីបដីមថេលងគង់របថវង២ចាំអាមកនលោះ និងបរៀបចាំបាយស១ី២ថាប ក់បានរចួរាល់បហ្យី បទបីអបករសីសបរមច 
របាប់ដល់អាជ្ញញ ធរបៅបពលបនោះ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា កបុងពធិីទទលួទូកបុរាណបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានឧបតទមភថវកិាដល់ មាច ស់ការដ្ឋឌ នកបុងការបរៀបចាំ 
បាយសី និងបធវពីិធីតាំប ងីបៅដថងទី១៣ ថេបមសាខាងមុេ រពមទាំងឧបតទមភដល់កមមករទាំង២៥នាក់ និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន 
ថដលបានផថល់កចិចសហ្ការបរជ្ញមថរជងនាាំយកទូកមករកាទុកបៅកសណិអងគរវតថ ថដលបនោះជ្ញគាំរូលាមួយ កបុងកិចចសហ្ការ 
លាបលីការងារអភិរកសបបតិកភណឍ ដូនតាថេមរ៕ 
 

      

      

 

រគសួាររសណុីចទទលួបានម៉ាូតូមយួបរគឿងបថនទមបទៀតពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
រសីណុច ជ្ញបកមងរសីមាប ក់ថដលរស់បៅកបុងភូមភិលង់ ឃុាំោងដដ រសុកអងគរធាំ បេតថបសៀមរាប និងបទីបមានអាយុ៧ឆ្ប ាំប៉ាុបណាត ោះ 
ថតមានបទពបកាសលយខាងគាំនូរតាាំងពីតូចមក។ កុមាររីសីណុចចូលចិតថគូររូបអបសរាបៅបលីដីដនផលូវចូលរបាសាទរពោះេ័ន 
បធវីបភញៀវបទសចរជ្ញបរចីនមានការចាប់អារមមណ៍ចាំបពាោះបទពបកាសលយបនោះ។ 
 
បដ្ឋយបមីលបឃញីពីបទពបកាសលយដ៏អសាច រយបនោះ បទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដ្ឋយមាន ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគ 
នាយករង និងរកុមការងារដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានបៅជួបរកុមរគសួាររបស់រសណុីច និងបានជយួឧបតទមភជ្ញបនថបនាធ ប់ 
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ទាំងសមាភ រសិកា កង់ និងការសិកាបៅសាោឯកជនថដលមានគុណភាពលា សថង់ដ្ឋរអនថរជ្ញត ិ រពមទាំងជួយឲ្យឪពុក 
របស់នាងបានបៅបធវីការបៅសាោបនាោះបទៀតផង។ សពវដថងរសណុីចកាំពុងបរៀនថាប ក់ទ២ីទាំងភាសាថេមរ នងិភាសាបរបទស 
បៅសាោ Go Global School។  
 
បៅរពឹកដថងទ១ី០ ថេបមសាបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបនថឧបតទមភម៉ាូតូមួយបរគឿងបថនទមបទៀត ដល់រគសួាររសណុីចបដីមផ ី
សរមួលដល់ការងាររបចាាំដថង។ កបុងពធិីរបគល់ម៉ាូតូ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បលកីប ងីថា បដ្ឋយបយងីបឃញីថា រសណុីច 
និងឪពុករបស់កមួយរសបីានបៅបរៀនបៅសាោឯកជន មានចមាង យឆ្ង យ រតូវជោិះកង់ជ្ញង១បមា៉ា ងបទីបដល់សាោ បទបីអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរាសបរមចឧបតទមភម៉ាូតូមួយបរគឿងដល់រគួសាររសណុីច បដីមផសីរមលួដល់ការបធវីដាំបណីរ។ មិនរតមឹថតបធវដីាំបណីរ 
បៅសាោបទ ម៉ាូតូមយួបរគឿងបនោះក៏នងឹជួយសរមលួដល់ការងាររបចាាំដថងរបស់រគួសារផងថដរ។ 
 
កបុងឱ្កាសរបគល់ម៉ាូតូបនោះថដរ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ ក៏បានរ ាំឭកដ្ឋស់បតឿនរកុមរគួសាររសណុីច សុាំឲ្យយកចតិថទុក 
ដ្ឋក់បថនទមបលីបកមងរសីដ៏មានបទបបកាសលយបនោះ បហ្យីឯកឧតថមក៏បានផ្អថ ាំបផញីឲ្យបាូនរសណុីចេិតេាំបរៀនសូរត និងបថនទម 
សមតទភាពរបស់េលួន បដមីផសីបរមចបាំណងរបស់េលួននាបពលអនាគត។ 
 
មាថ យរបស់រសីណុចបានបរៀបរាប់ថា អបករសពីិតជ្ញរកីរាយខាល ាំងណាស់ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតឧបតទមភរគួសាររបស់ 
អបករស។ី បចចុបផនប អបករសីថតងពាោមជាំរុញបលីកទកឹចិតថកូនរសីឲ្យេិតេាំសិកាបរៀនសូរតជ្ញរបចាាំ បដីមផកូីនមានអនាគត 
ភលឺសាវ ង៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរគងនឹងបបងាីតកិចចសហ្របតិបតថកិារជ្ញមយួសាទ ប័នជាំនាញកសកិមមរបស់ចិន 
បដីមផអីភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបរគងនងឹចាប់ដដគូពរងឹងវស័ិយកសកិមមបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ជ្ញមួយមជឈមណឍ លបលីកកមពស់ 
កសិកមមចិន-កមពុជ្ញ បៅកាត់ថា CAPROC (China-Cambodia Agriculture Promotion Center)។ បនោះបបតីាម 
េលឹមសារដនកិចចពិភាកានារពឹកដថងទី១១ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅទសីាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិ បោក ឡាន ហ្ ុយបយន (Lan Huiyan) អគគនាយករបតិបតថិដនរកមុហ្ ុន 
ហ្វបវដីថដលជ្ញរកុមហ្ ុនអនុវតថគបរមាងដនមជឈមណឍ ល CAPROC។ 
 
មជឈមណឍ លCAPROC ជ្ញគបរមាងជាំនួយរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលចនិមកកមពុជ្ញថដលបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីវស័ិយកសិកមម។ គបរមាង 
បនោះ មានបគលបៅសាំខាន់៤ចាំណុច គឺទ១ីការបងាហ ញអាំពបីបចចកបទសដនការដ្ឋាំដុោះបដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បៅរសូវ នងិដាំណាាំ 
បថនលបផសងៗ ទី២បងាហ ញអាំពបីរគឿងយនថកសិកមមសម័យទាំបនីប និងការបរបីរបាស់ផធោះកញ្ច ក់ ទី៣បងាហ ញ នងិផសពវផាយ 
អាំពីការថកដចបផលិតផលសិកមម និងជ្ញចុងបរកាយគកឺារជាំរុញកិចចសហ្របតិបតថិការលារវាងកមពុជ្ញ និងចិនបលីវស័ិយកសិកមម។ 
 
តាមរយៈគបរមាងបនោះរកុមហ្ ុនសហ្របតិបតថកិារអនថរជ្ញតិបបចចកបទសកសិកមមហ្វបវដី (Forward) បរគងនងឹសហ្ការជ្ញ 
មួយនឹងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដមីផបីរជីសបរសីដីបៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកអនុវតថគបរមាងកសកិមមបនោះ។ តាមបទបងាហ ញរបស់ 
បោក ឡាន ហ្ ុយបយន គបរមាងសហ្ការបនោះនងឹបផ្អថ តបៅបលីការបបងាតី ឧទានគាំរូវទិាសាស្តសថ នងិបបចចកបទសកសិកមម 
ថដលបរគងនងឹបរបីរបាស់ដីចាំនួន២០ហ្កិតា បដ្ឋយថចកជ្ញពីរដាំណាក់កាលគឺ៣ឆ្ប ាំដាំបូងបរបីរបាស់ជាំនួយថវកិារបស់ 
រដ្ឋឌ ភិបាលចិន បហ្យី១៥ឆ្ប ាំបនាធ ប់នឹងបរបីរបាស់ថវកិាផ្អធ ល់របស់រកុមហ្ ុន។  
 
បដ្ឋយថ កបៅបពលបនោះ ជ្ញជាំហានដាំបូងរកមុហ្ ុនហ្វបវដីនឹងបផ្អថ តបៅបលីការដ្ឋាំដុោះដាំណាាំកសកិមមនានា បហ្យីបនាធ ប់ 
បទៀតបទីបបរៀបចាំការចិញ្ច ឹមសតវនិងអភិវឌណជលផល។ បោក ឡាន ហ្ ុយបយន ក៏បានបសបីសុាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបល ី
សាំណូមពរចាំនួន៣ គឺដសីរមាប់សាងសង់មណឍ លផធោះកញ្ច ក់ ថដលសទតិបៅថកផររតពាាំងជ្ញោធាំសទិតិជ្ញក់ថសថងដនរបជ្ញ 
ពលរដឌ ថដលរស់បៅភូមិរុនតាឯក និងបសបីសុាំបរជសីបរសីរគសួារកសិករគាំរូ១០រគួសារ បដមីផអីនុវតថសាកលផងការងារកសិកមម 
បដ្ឋយរកុមហ្ ុន ជ្ញអបកផថល់ពូជដាំណាាំថណនាាំបបចចកបទសដ្ឋាំដុោះនិងជីបាំប៉ាន។ បោកបថនទមថាបៅរវាងថេកញ្ញដ -តុោចុងឆ្ប ាំ 
បនោះនឹងមានកចិចរបជុាំមួយរវាងរដឌមស្តនថីវទិាសាស្តសថនិងបបចចកវទិាចិន ជ្ញមួយរដឌមស្តនថីកសិកមមដនរបបទសអាសា នថដលនឹង 
បរៀបចាំប ងីកបុង បេតថបសៀមរាប។ បឆលៀតឱ្កាសបនោះ បោកមានគបរមាងអបញ្ជ ីញរដឌមស្តនថីទាំងបនាោះមកបាំបពញទសសនកិចច 
បៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បដីមផផីសពវផាយអាំពគីបរមាងសហ្ការបនោះឲ្យបានទូលាំទូោយ និងពិនិតយលទនផលដនកសកិមម 
សាកលផងដនរគួសារកសិករគាំរូទាំង១០រគួសារបនោះ។ 
 
ជ្ញការបឆលីយតប ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់បញ្ញជ ក់ថាបដ្ឋយសារគបរមាងបនោះរសប នឹងគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក 
រសាប់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពិតជ្ញរកីរាយរពមទាំងផថល់កិចចសហ្ការជ្ញមួយរកមុហ្ ុនហ្វបវដី កបុងន័យបធវីោ៉ា ងណាឲ្យភូមិធមម 
ជ្ញតិរុនតាឯក កាល យជ្ញតាំបន់កសិកមមគាំរូរបចាាំតាំបន់អាសា ន បហ្យីអាចបបងាីនចាំណូលដល់ជីវភាពរបចាាំដថងរបស់របជ្ញ 
ពលរដឌថដលកាំពុងរស់បៅទីបនោះ។ បដ្ឋយថ កចាំបពាោះសាំណូមពរឯកឧតថមបានឯកភាពជ្ញបគលការណ៍ និងជាំរុញឲ្យរបលន 
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គបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបនថកចិចសហ្ការជ្ញមយួរកុមហ្ ុនបដីមផសីកិាពីទីតាាំងដីជ្ញក់ថសថង និងរតូវរបាកដថា 
បតីរកុមហ្ ុននឹងអនុវតថរបបភទកសិកមមអវីកមាល ាំងពលកមមថដលរតូវការជ្ញពិបសស គឺរតូវសិកាអាំពទីាំនួលេុសរតូវរបស់ភាគ ី
ទាំងសងខាងបលដីាំបណីរការដនគបរមាងបនោះ ។ កបុងន័យបនោះឯកឧតថមអគគនាយកបានជាំរុញរកុមការងារសកិាលមាតិ នងិ 
្ន ដល់ការបរៀបចាំេលឹមសារអនុសសរណៈឆលងបោបល់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី នងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះ៕ 
 

      

      

មហារពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថបានកនលងផុតបៅកបុងេលមឹសារមហារគសួារថេមរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

មហារពឹតិថការណ៍អងគរសស្តងាា នថ ថដលបានបរៀបចាំប ងីបដីមផអីបអរសាទរពិធីចូលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតិថេមររយៈបពល៤ដថងបៅបលី 
ទឹកដីដនទីរកុងវបផធម៌បសៀមរាបអងគរបានបិទបញ្ច ប់បហ្យីនាដថងទី១៦ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ ថដលរបកបបដ្ឋយេលឹមសារដ៏ 
រជ្ញលបរៅគឺការជបួជុាំ និងសាមគគីជ្ញធលុងមួយដនមហារគួសារថេមរ។ របមុេរាជរដ្ឋឌ ភិបាល សទមតចអគគមហាទសនាបត្៉ី 
ទត្ទោ ហ ុន សសន នងិ សទមតចកិត្តិព្រឹ ធិបណ្ឌិ ត្ រមួទាំងឥសសរជនជ្ញតិថដលជ្ញថាប ក់ដឹកនាាំ និងមស្តនថីរាជការរគប់ 
ជ្ញន់ថាប ក់រពមទាំងបភញៀវជ្ញតិ នងិអនថរជ្ញតោិ៉ា ងបរចីនកុោះករបានមកចូលរមួកបុងមហារពឹតថកិារណ៍បនោះ។  
 
រពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថគជឺ្ញរពឹតថិការណ៍របវតថសិាស្តសថដ៏អសាច រយ និងជ្ញសកខីភាពដនសុេសនថិភាពវឌណនភាពជ្ញត ិ នងិវបុិល 
ភាពបរកាមការដកឹនាាំដ៏ឧតថុងគឧតថមដនរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ ថដលមាន សទមតចអគគមហាទសនាទត្ទោ ហ ុន សសន 
ជ្ញរបមុេ។ មា៉ាងវញិបទៀត ការកាំណត់យកទីរកុងអងគរជ្ញកថនលងរបារពនពិធីរងឹរតឹថតបងាហ ញឲ្យបឃញីថា អងគរថដលជ្ញអតតី 
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រាជលនីដ៏អសាច រយដនចរកភពថេមរបៅថតជ្ញបណថុ ាំ ដនការឯកភាពជ្ញតិ សាមគគីភាពជ្ញតិ អតថសញ្ញដ ណជ្ញតិ និងភាពសុេដុម 
ដនរបជ្ញជ្ញតិថេមរទាំងមូល។  
 
មហារពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថបនោះបរៅពីបងាហ ញនូវការរស់របវកីដនរបដពណីទាំបនៀមទមាល ប់ថេមរ វាក៏ជ្ញរពឹតថកិារណ៍មួយថដល 
អនុញ្ញដ តឲ្យរបជ្ញពលរដឌថេមររគប់ទិសទីមានឱ្កាសជួបគប  សថមថងការសបាយរកីរាយជ្ញមួយគប  និងបបងាតីភាពសាមគគីគប  
ជ្ញធលុងមួយកបុងនាមជ្ញមហារគសួារថេមរបលីទឹកដីដ៏ពសិិដឌរបស់ដូនតាថេមរផងថដរ ។ ពីមយួឆ្ប ាំបៅមួយឆ្ប ាំរពឹតថិការណ៍បនោះបាន 
ទក់ទញបភញៀវជ្ញតិនិងអនថរជ្ញតិកាន់ថតបរចនីប ងីៗ បដ្ឋយផថល់នូវចាំណូលដល់របជ្ញពលរដឌថេមររាប់សបិោនដុោល រកបុង 
មួយឆ្ប ាៗំ ។ ថលផងរបជ្ញរបយិថេមររគប់របបភទ និងការកមានថដ៏សមផូរថបបរតូវបានបរៀបចាំប ងីកបុងមហារពតឹថិការណ៍បនោះ 
ថដលបធវីឲ្យអបកចូលរមួរគប់គប ោន់មាត់សរបសីរមនិដ្ឋច់ និងចងចាាំជ្ញនិចចនូវករមងអនុសាវរយីដ៍នដាំបណីរកមានថរបស់េលួន 
កបុងអាំ ុងបពលបនោះ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ របាងគរបាសាទបុរាណថេមរក៏រងឹរតឹថតមានប ម្ ោះបបាោះសាំប ងបលីឆ្កអនថរជ្ញតខិាល ាំងៗ 
ប ងីតាមរយៈការរមួចាំថណកដ៏ធាំដនមហារពឹតថិការណ៍បនោះ។ 
 
បនោះជ្ញបមាទនភាពដ៏ធាំមយួដនរបជ្ញជ្ញតិថេមរ ថដលថាប ក់ដឹកនាាំរគប់លាំដ្ឋប់ថាប ក់ថតងយកចិតថទុកដ្ឋក់កបុងការអភិរកសមត៌ក 
ដូនតា និង បងាភាពរកីរាយបកសមកានថជូនរបជ្ញពលរដឌរបស់េលួនកបុងឱ្កាសដ៏ពិបសសវសិាលថបបបនោះ ។ គួរបញ្ញជ ក់ថាបនោះ 
ជ្ញឆ្ប ាំទី៤បហ្យី ដនការបរៀបចាំរពឹតថិការណ៍ដ៏ធាំបៅទីរកុងអងគរដនបេតថបសៀមរាបរបស់សហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ ដឹកនាាំ 
បដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហ ុន ម៉ា ន៉ី បដ្ឋយមានកិចចសហ្ការោ៉ា ងជិតសបិទនពីរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសិលផៈ រកសួងបទស 
ចរណ៍ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សាោបេតថបសៀមរាប និងសាទ ប័នពាក់ព័ននជ្ញបរចនីបទៀត៕ 
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កាំថពងអងគរធាំភាគខាងបជីងរបថវង១៤ថម៉ារតរតវូបានអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជសួជុលរចួរាល់ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

កាំថពងអងគរធាំភាគខាងបជងីថដលមានរបថវង១៤ថម៉ារត រតូវបានរកុមជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបញ្ច ប់ការជសួជុលបដ្ឋយ 
បជ្ញគជ័យទាំងរសុងបហ្យីកាលពីចុងថេមីនាកនលងបៅ ។ បនោះជ្ញសមិទនផលដនគបរមាងជួសជុលកាំថពងអងគរធាំជាំហានទ២ី 
បរកាយពីកាំថពងអងគរធាំភាគឦសានរបថវង៨ថម៉ារត កមពស់៧ថម៉ារតកនលោះ ថដលជ្ញជាំហានទ១ី រតូវបានរកមុអបកជាំនាញបធវីការ 
ជួសជុលរចួរាល់កាល ពចុីងថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅ។ 
 
បោក បៅ៉ា  សុេន ី សាទ បតយករថដលមានបទពិបសាធន៍បលកីារងារជួសជុលរចនាសម័ពននបុរាណបធវីអាំពីថមបាយបរកៀមជ្ញបរចីន 
ឆ្ប ាំថដលបានដឹកនាាំការជួសជុលកាំថពងបនោះបញ្ញជ ក់ បៅរពឹកដថងទ១ី៩ថេបមសាឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថាបរកាយ ពកីាំថពងបនោះបាន 
ដួលរលាំបដ្ឋយេយល់ពយុោះបកតសូណាកបុងឆ្ប ាំ២០១១មក ថាប ក់ដឹកនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចាត់តាាំងរកុមជាំនាញបដីមផ ី
សិកា និងទល់រទចាំណុចបរបោះរសាាំដដទបទៀតភាល មៗ។ បរកាយពីសកិា និងទល់រទចាំណុចបរបោះរសាាំបហ្យីការជួសជុលក៏ 
ចាប់បផថីមប ងីបៅឆ្ប ាំ២០១៤ បដ្ឋយបរជីសបរសីរជងុឦសានមុនបគបដីមផបីបញ្ជ ៀសការប៉ាោះពាល់ដល់កូនរបាសាទរជុងថដល 
បៅថកផរ។ បដ្ឋយថ កកាំថពងថដលនាយកដ្ឋឌ នបានជួសជុលរចួរាល់កបុងជាំហានទី២បនោះមានរបថវង១៤ថម៉ារត បានចាំណាយ 
បពលជសួជុលរបមាណ១៧ថេ បដ្ឋយបរបបីបចចកបទសបុរាណ និងបដ្ឋយកមាល ាំងកមមករចាំនួន១២នាក់ ។ បដីមផជីសួជុល 
កាំថពងថដលរលាំកបុងរបថវង១៤ថម៉ារត នងិកមពស់៦ថម៉ារតបនោះ អបកជាំនាញបានបរបថីមបាយបរកៀមថមីជាំនសួថមចាស់ ថដលរលាំបាក់ 
ថបក និងរទុឌបរទមបរបកីារថលងបានចាំនួន៣៥០ដុាំ រតូវជ្ញ៤២ថម៉ារតគូប។ 
 
របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ បោក ល ី វណាត  បញ្ញជ ក់ថាតាមពិតបៅកាំថពង 
អងគរធាំ ថដលមានរបថវងសរបុ១២គម មានការដលួរលាំជ្ញង២០កថនលង បដ្ឋយសារកតាថ បផសងៗដូចជ្ញការពុកផុយដនថម 
ការរ ាំកិលដនថម ដីកបណថ ៀរ ការដួលរលាំដនបដីមបឈថីដលដុោះពបីលី និងបដ្ឋយសារកតាថ េយល់ពយុោះជ្ញបដមី។  
 
បចចុបផនបរកមុជាំនាញបានបធវីថផនទីហានិភ័យមួយ ថដលបញ្ញជ ក់អាំពីចាំណុចពុកផុយ នងិចាំណុចដលួរលាំថដលមានដល់បៅ 
ជ្ញង២០កថនលង។ ចាំណុចទាំងបនាោះមានកថនលងេលោះរតូវបធវីការទល់រទជសួជុលបនាធ ន់ ចាំណុចេលោះរតូវបធវកីារពរងឹងបថនទមបដីមផ ី
បបញ្ជ ៀសការដលួរលាំ និងចាំណុចេលោះបទៀតបយងីអាចទុកជសួជុលសាថ រប ងីវញិ បៅបពលបរកាយបដ្ឋយសារវាបានដលួរលាំ 
ដល់ដីបរសចបាត់បៅបហ្យី។ 
 
និោយពីទសិបៅបៅដថងបរកាយ បោក ល ីវណាត  បញ្ញជ ក់ថា “កាំថពងជុាំវញិថដលបាក់ហ្បងឹរតូវជួសជុល ប ងីវញិថតបយងីមនិ 
ថមនជួសជុលមថងទាំងអស់បទ។ ការងារអភិរកសអវីថដលបយងីគិតសាំខាន់ជ្ញងបគគឺបមលីថផបកណា ថដលវារកនឹងដលួរលាំបយងី 
ឆ្ប់បៅបមីលអាហ្បងឹសិន ប៉ាុថនថបបីវាដួលរលាំដល់ដីបហ្យីបយងីមិនចាាំបាច់បៅបនធីបនាធ ន់អីបទទុកវាតាមបរកាយ។ ជ្ញក់ថសថង 
ដូចកាំថពងបនោះរសាប់ បយងីបានជួសជុលជ្ញបនថបនាធ ប់ បដ្ឋយបានបញ្ច ប់ផ្អធ ាំងទី១ បៅចុងឆ្ប ាំ២០១៥ បហ្យីផ្អធ ាំងទី២បនោះ 
បញ្ច ប់បៅថេមីនាឆ្ប ាំបនោះ នងិផ្អធ ាំងធាំមួយបទៀតថដលមានរបថវងថវងជ្ញងបគដល់បៅ៤៥ថម៉ារត បរគងនឹងបញ្ច ប់បៅរវាងថេ 
មិថុនាខាងមុេ។ ដូចគប ថដរបៅកថនលងបផសងៗបទៀតបយងីមានថផនទីហានិភ័យបហ្យី បយងីបមីលថផនទីហ្បងឹ នងិតាមដ្ឋន 
ជ្ញក់ថសថងបបីពិនតិយបឃញីថាកថនលងណារបងុនឹងដួលរលាំបយងីឆ្ប់អនថរាគមន៍កថនលងហ្បងឹភាល មៗ ។ បនោះជ្ញទិសបៅអនាគត 
របស់បយងី។" 
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ការងារជួសជុលថដលដឹកនាាំ និងអនុវតថផ្អធ ល់បដ្ឋយអបកជាំនាញថេមរបនោះជ្ញសកខីភាព ថដលថសថងឲ្យបឃញីថាអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា បរកាមការចងាុលបងាហ ញរបកបបដ្ឋយទសសនវស័ិយចាស់ោស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាពិតជ្ញមានធនលនមនុសស 
បពញបលញរបកបបដ្ឋយរបសទិនភាពេពស់ ។ មា៉ាងវញិបទៀតបចចុបផនប អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកាំពុងកាល យេលួនជ្ញសាទ ប័នជាំនាញ 
ថដលមានភាពបលចបលល កបុងវស័ិយអភិរកស និងអភិវឌណបបតិកភណឍ  បហ្យីថថមទាំងបានថចករ ាំថលកនូវបទពិបសាធន៍ការងារ 
របស់េលួនជូនបណាថ របបទសជ្ញមិតថមួយចាំនួនកបុងតាំបន់អាសា ន៕ 
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ដាំណឹងបរជីសបរសីបុគគលកិ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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ពិធីផ្អថ ច់ជុកឱ្យកូនបៅរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

បបីនិោយពកីារទុកជុកឬកាំបបា៉ា យឱ្យកូនសរមាប់របជ្ញជនថេមរសម័យបនោះបយងីករមបានបឃញីណាស់ បរពាោះការរកាទាំបនៀម 
ទមាល ប់បនោះបានថមថយបៅតាមបពលបវោអបករបតបិតថិជីវភាពការវវិតថដនបបចចកវទិាទាំបនបី ។ល។ បហ្យីថដលមានបសស 
សល់តចិតួច ក៏មានថតបៅទជីនបទរសុកថរសចមាា រប៉ាុបណាត ោះ។ ចាំថណកការបរៀបចាំពិធីកបុងការបការផ្អថ ច់ជុកឬកាំបបា៉ា យបចាល 
វញិក៏កាន់ថតថមថយ និងបរៀបចាំបដ្ឋយសបងខបៗបៅតាមធនលនផងថដរ។ 
 
ប៉ាុថនថបទោះជ្ញមានការថរបរបួលោ៉ា ងណាក៏របជ្ញជនថេមរកបុងតាំបន់មួយចាំនួន ថដលបៅរកាបានទាំបនៀមទមាល ប់បនោះបៅថតមាន 
ជាំបនឿនិងឱ្យតដមលបៅបលកីារទុក និងបការផ្អថ ច់ជុកឬកាំបបា៉ា យឱ្យកូនដថដល។ ជ្ញក់ថសថងអបករសកុបនាធ យឆ្ម រ បេតថបនាធ យ 
មានជ័យ ថដលបៅមានអបកទុកជុកឬកាំបបា៉ា យឱ្យកូនថដរបនាោះបទោះគត់មនិដឹងថាអតទន័យដនការរកាទាំបនៀមបនោះោ៉ា ងណា 
ថតបដីមផភីាពសុេសានថកបុងរកមុរគួសារគត់នឹងបធវីបដ្ឋយខានមិនបាន។ 
 
បងរស ីសារត័ប អបកភូមិបនាធ យឆ្ម រខាងបជីងជ្ញមាថ យរបស់កុមារាអាយុ១១ឆ្ប ាំ ប ម្ ោះ វាសនា ឫទន ីបៅ ណានជិន ថដលបាន 
យកកូនមកបការផ្អថ ច់ជុកបៅរបាសាទអងគរវតថបានរបាប់ពីមូលបហ្តុជាំបនឿដនការទុកកាំបបា៉ា យឱ្យកូនថា អបកបផសងគត់មនិដងឹ 
បគទុកកាំបបា៉ា យ បដមីផអីវីថតចាំបពាោះគត់គឺបដ្ឋយសារកាលពតូីចកូនឈបឺពកក៏បៅបូលបមលីបឃញីថា ចង់បានកាំបបា៉ា យបពល 
ទុកកាំបបា៉ា យឱ្យក៏សមរបកបថលង ឈញឹឺកញាប់ដូចមុនបទៀតបទោះឈក៏ឺឈធឺមមតាប៉ាុបណាត ោះ។ កបុងបនាោះក៏បានបន់រសន់ថដរថា 
បបីកូនបានសុេសបាយនងឹមកបការជុកោបាំណន់បៅរបាសាទអងគរវតថបពលបានដូចបាំណងក៏បធវីតាមការបន់រសន់បៅ ។ 
លុោះដល់កាលបវោថដលរតូវផ្អថ ច់កាំបបា៉ា យក៏បៅរកាជាំបនឿកបុងការបៅបូលមថងបទៀតថដរថាអាចបការបានបហ្យី ឬបៅបរពាោះបបី 
មិនបានក៏មិនហា នបការថដរបរពាោះខាល ចនាាំឱ្យកូនឈ។ឺ 
 
បោកតា ចាន់ បជឿយ គណៈកមមការវតថរតនាវណាត រាមរបាសាទបនាធ យឆ្ម រ ឃុាំបនាធ យឆ្ម រ រសុកថមពួក បេតថបនាធ យមានជ័យ 
បានរបាប់ថាការទុកកាំបបា៉ា យបការកាំបបា៉ា យ គឺជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់ថេមរតាាំងពីបដមីមកបមល៉ាោះថតបសធីរថតបាត់បង់អស់បហ្យីបៅ 
សម័យ បនោះ។ ការទុកកាំបបា៉ា យបដ្ឋយសារថតកូនបៅបនាោះពិបាកចិញ្ច ឹម ឧសាហ៍្ឈ ឺសុេភាពមិនលា រគូបពទយរគូថេមរពាបាល 
មិនរតូវក៏បធវពីិធីបន់រសន់ទុកកាំបបា៉ា យបៅក៏ជ្ញលត់ធាំ រចួក៏កាំណត់បពលបវោថដលរតូវបការផ្អថ ច់កាំបបា៉ា យបពលបកមងរសរីបសុ 
បនាោះអាយុេធង់១០ឆ្ប ាំជ្ញង បដីមផផី្អថ ច់បរគោះសុាំសុេសិរសីសួថ។ី 
 
បោកតា បជឿយ បនថបទៀតថាពីមុនការបកាជុកបគថតងបធវីបៅតាមរបាសាទ ថតបបីបៅតាមរសុកភូមិថដលអត់របាសាទបគបធវ ី
តាមមាត់បារាយណ៍ បដ្ឋយបរៀបចាំជ្ញបុសផុកតុបថតងោ៉ា ងសាា តបធវីពធិីបួងសួងធាំដុាំណាស់ មានបរៀបចាំឱ្យមានពពួកបទវតា 
ទាំង៨ទិសបទវតាឋានបលឋីានបរកាមឥស្តនធរពហ្មយមរាជមានបភលងពណិពាទយផងថដរមុននងឹបការជុក។ លុោះកាលបរកាយមក 
បៅកបុងរសកុភូមបិនាធ យឆ្ម របនោះ ក៏បឃញីថាការទុកជុកឱ្យកូនបហ្យីបធវីពធិីបការជុកបនោះកាន់ថតមិនសូវមាន និងសបងខបបៅៗ 
បរពាោះរតូវចាំណាយបរចីនបទីបនមិនថថតរពោះសងឃសូរតមនថតិចតួចឱ្យបការតាមរបាសាទ រចួក៏បធវីពិធីបៅរពលឹងសក់បៅផធោះរមួ 
ទាំងថសនថរពនដូនតា និងជួបជុាំញាតិមិតថដ្ឋក់បារតឆលងជ្ញកចិចបបងហីយ។  
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បោកតាបានបងាហ ញនូវការបសាកសាថ យថដរចាំបពាោះការបាត់បង់ទាំបនៀមទុកជុក នងិបការជុកថាសម័យបនោះបបីអស់មនុសសចាប់ 
ពីអាយុ៥៥បៅ៦០បៅ ជាំបនឿបនោះនឹងហាក់ថយចុោះមនិអាចរកាទុកដថដលបានបទបសាកសាថ យ ថដលកូនថេមរមិនសូវចាប់ 
អារមមណ៍ បនោះមកពកីារអប់រ ាំមានករមិត ការកាន់ចាប់មនិរងឹមាាំ មា៉ាងកូនបៅរគប់រសុកភូមិសម័យបនោះរតូវបានសមាភ រនិយម 
និងវទិាសាស្តសថអូសទញខាល ាំងបពក ជ្ញបហ្តុបធវីឱ្យការរកាទាំបនៀមទមាល ប់មួយចាំនួនរតូវថមថយ។ 
 
ចាំបពាោះពធិីបការជុកបនោះថដរ បោកសាស្តសាថ ចារយ អាាំង ជូោន បានសរសរបៅកបុងថវបសាយយបសាធរថា ជ្ញពិធីមយួកបុង 
ចាំបណាមពធិីឆលងវយ័ថដលបគបធវីប ងីសរមាប់បកមងតូច ឬបកមងជាំទង់មិនទន់បពញវយ័ពិតរបាកដ ជ្ញការបញ្ញជ ក់ពីដាំណាក់ 
កាលសាំខាន់ៗដនជីវតិមនុសស។ បគអាចបការជុកសរមាប់បកមងថតមាប ក់ក៏បានមនិថារស ី ឬរបុសថតបដ្ឋយសារ ពធិីបនោះធាំមាន 
ភាពឱ្ឡារកិរតូវចាំណាយធនលនបរចីនបគក៏និយមបធវីចូលគប ថដរ (ការចាំណាយ) បហ្យីបបីបធវីចូលគប  (បកមងរសរីបុស) 
ចាំនួនបកមងគឺរតូវថតជ្ញចាំននួបសស បបីចាំនួនគូរតូវយកបកមងបផសងមកឧបកិចចជាំនួសបដ្ឋយអងគុយជ្ញជួរមុនបពលបការជុក។ ពិធ ី
បនោះបបីតាមសាម នបមលីបៅគមឺានឫសគល់ពជីាំនាន់ថេមរកាន់សាសនារពាហ្មណ៍ បហ្យីបៅសម័យមុនទាំបនៀមបការជុកកបុងរពោះ 
ញាតិវងសរបថហ្លមានជ្ញទូបៅពុាំសូវអាក់ខានប យី។ ជ្ញក់ថសថងបៅបដីមសតវតសទ២ី០ បុណយបការជុកដនរពោះអងគមាច ស់ 
ចនធបលខា (រពោះរាជបុរតរពោះបាទនបរាតថម) បានរបារពនប ងីដល់បៅ៧ដថងមានភាពអធិកអធមខាល ាំងណាស់៕ 
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ការរងីសងួតដនទឹកបារាយណ៍ជ្ញករណីធមមជ្ញតិនិងការបងហូរទឹកបរចីនសរមាប់បរសាចរសពថរសរបាាំងរបជ្ញជន 
មិនថមនការេជោះខាជ យទឹកបទ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
មួយរយៈកនលងមកបនោះមានព័ត៌មានមួយចាំនួនកបុងបណាថ ញទាំនាក់ទាំនងសងគម នងិបភញៀវបទសចរថដលបៅបលងកមានថបៅ 
បារាយណ៍ខាងលចិ មានការមិនសបាយចិតថរពមទាំងរោិះគន់ោ៉ា ងបរចីនមកបលអីាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថា ការថដលបារាយណ៍ 
រងីសងួតទកឹដូបចបោះមកពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារគប់រគងទកឹមិនបានលាបងហូរទឹកបចាលេជោះខាជ យ។ 
 
ទក់ទងនឹងបញ្ញហ បលីកប ងីខាងបលីបនោះ ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយរងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក ដន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានពនយល់ថា ការរងីសងួតដនទឹកបារាយណ៍មានបហ្តុផល២ោ៉ា ងសាំខាន់ ថដលមិនថមនមកពកីារបងហូរ 
ទឹកេជោះខាជ យបនាោះបទ។ បហ្តុផលទ១ី គឺបដ្ឋយសារលកខេណឍ អាកាសលតុឆ្ប ាំបនោះទទលួរងបាតុភូតបៅថ បធវីឱ្យមានបញ្ញហ បរគោះ 
រា ាំងសងូតទូទាំងតាំបន់េុសពីធមមតា សូមផរីបបទសដថ ឡាវ បវៀតណាម ក៏ទទលួរងបញ្ញហ បនោះដូចគប បហ្យីកមពុជ្ញ ក៏ជ្ញរបបទស 
មួយសទិតកបុងបាតុភូតបនោះថដរ បទីបបធវីឱ្យបណាថ បេតថមយួចាំនួនកបងរបបទស នងិតាំបន់មយួចាំនួនកបុងបេតថបសៀមរាបគម នទកឹ 
បរបីរបាស់។  
 
កតាថ ទី២គឺវសាកនលងបៅទកឹទបនលសាបប ងីទបជ្ញងរាល់ឆ្ប ាំដល់បៅ៤,៥០ថម៉ារត ថដលមិនអាចឱ្យទកឹទបនលហូ្រចូលទាំនប់ 
៧៨បដីមផឱី្យរបជ្ញជនបៅតាំបន់បរកាមទញទឹកបៅបរបីរបាស់បានរគប់រគន់។ បដ្ឋយគម នទឹកបៅទាំបន់៧៨បនោះ របជ្ញពលរដឌ 
បានបសបីសុាំបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ទាំងអស់ ថដលមានដផធដីបធវីថរសដល់បៅជ្ញង២០០០ហ្កិតា បថនទមបៅបលីដផធដីដ្ឋាំដុោះ 
ថដលបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ ការបកីនប ងីដនថរសរបាាំងតរមូវការបរបីរបាស់ទឹកបរចីនថដរ បដមីផជីួយរបជ្ញ 
ពលរដឌបរសាចរសពថរសរបាាំង បដ្ឋយមិនអាចឱ្យរសូវពួកគត់េូចបទ បហ្យីបរឿងបនោះក៏មានរបជ្ញជនជ្ញង៨០០នាក់ចូល 
រមួសាថ ររបឡាយតាមការផសពវផាយរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បដីមផបីញ្ជូ នទឹកបៅឱ្យពួកគត់។ បនោះជ្ញមូលបហ្តុចមផងថដល 
បធវីឱ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបងហូរទឹកបារាយណ៍បរចីនជ្ញងរាល់ដង មិនអាចនោិយថាជ្ញការេជោះខាជ យបទ។ 
 
បដ្ឋយថ កចាំបពាោះការរគប់រគងទឹកបៅតាមរបាសាទកបុងតាំបន់អងគរវញិ បបីបទោះបីបៅបារាយណ៍ និងកថនលងេលោះដនបេតថបសៀម 
រាប េវោះទឹក ឬរងីសងួតោ៉ា ងណា ក៏អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានរកាលាំនងឹទឹកឱ្យមានបៅកសណិអងគរវតថអងគរធាំរមួនងឹសធងឹ 
បសៀមរាបឱ្យមានទឹកផងថដរ ។ ទាំងបនោះបដ្ឋយសារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសាថ ររបព័ននផលូវទឹកបុរាណប ងីវញិបានបរចីន 
ជ្ញបហ្តុនាាំឱ្យការរគប់រគងទឹកនិងថបងថចកទឹកបានលាបដីមផរីកាសាទ នភាពរបស់របាសាទ។ 
 
ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ ក៏បានសាំណូមពរសូមឱ្យរបជ្ញពលរដឌយល់ពីសាទ នភាពជ្ញក់ថសថង យល់ពីផលរបបោជន៍របស់ 
ជ្ញតិទាំងមូល និងផលរបបោជន៍ផ្អធ ល់េលួនឱ្យតដមលភាពជ្ញក់ថសថង ដនសាទ នភាពមិនគួរគិតថតចាំណុចបៅចាំបពាោះមុេេលួនកបុង 
រយៈបពលេលីបទ។ រគប់ការេិតេាំរបឹងថរបងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបដីមផរីកាបបតកិភណឍ ថេមរ ក៏ដូចជ្ញមនុសសជ្ញតិទាំងមូល 
បដីមផលីនាឱ្យបមមាន់ពងមាសបៅគង់វងសបានយូរ។ ពិបសសសូមរបជ្ញពលរដឌទាំងអស់មានការអធារស័យផង បរពាោះវាមនិ 
អាចដូចអវីថដលបងបាូនចង់បានទាំងអស់ប យីវាជ្ញបាតុភូតធមមជ្ញតិ ថដលបកតីមានបហ្យីអបសរាក៏មនិអាចរបឆ្ាំងនងឹបាតុ 
ភូតធមមជ្ញតិបានថដរ ដូបចបោះសូមមានការបោគយល់ផង៕ 
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បដីមបឈតីាមរបាសាទកបុងតាំបន់អងគររតវូបានបធវីបញ្ជ ីសារបពីភណឍ  
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

រមណីយដ្ឋឌ នអងគរមានទាំហ្ាំ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា ថដលរគបដណថ ប់បៅបដ្ឋយដរពបឈ៥ី.៧៣៧ហ្កិតា នងិដីមនិមាន 
គរមបដរពបឈ៣ី៤.៣៧៨ហ្ចិតា រពមទាំងមានរបាសាទចាំនួន៩១។ តាមរបាសាទនមីួយៗមានបដមីបឈដុីោះចរមោុះោយ 
 ាំគប ជ្ញបរចីនបៅកបុងបរបិវណរបាសាទទាំងអស់បនាោះ។ ទនធមឹនឹងផថល់របបោជន៍ដល់មនុសសនិងរបាសាទដរពបឈក៏ីអាចបងា 
បរគោះថាប ក់មយួចាំននួផងថដរដូចជ្ញការដលួរលាំឬបាក់ថមកប៉ាោះពាល់ដល់រចនាសមព័ននរបាសាទឬមនុសសថដលឆលងកាត់ជ្ញបដមី។ 
 
បដីមផរីគប់រគងបញ្ញហ ទាំងបនោះនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈបីទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបងាីត 
រកុមការងារពីររកមុសាំខាន់ៗគរឺកុមអបងាតហានិភ័យបដីមបឈ ី និងរកុមចុោះបញ្ជ ីសារបពីភ័ណឍ បដីមបឈ។ី រកុមតាមដ្ឋន 
ហានិភ័យបដមីបឈជី្ញរកមុថដលរតួតពនិិតយជ្ញរបចាាំរាល់បដមីបឈធីាំៗ ថដលដុោះតាមរបាសាទ និងតាមដងផលូវថដលមាន 
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មនុសសឆលងកាត់ បធវីោ៉ា ងណាបបញ្ជ ៀសឲ្យបាននូវហានភ័ិយបផសងៗ ថដលអាចមានពកីារបាក់រលាំបដមីបឈ ី ឬថមកបឈបីធវីឲ្យ 
ប៉ាោះពាល់ដល់របាសាទ និងមនុសស។ រកុមបនោះរតូវកាត់រកីថមកឬកាប់ដកហូ្តទាំងរសុងនូវបដីមបឈ ី ថដលពិនតិយបឃញីថា 
អាចនឹងបងាហានភ័ិយដល់របាសាទឬមនុសស។ 
 
ចាំថណករកុមចុោះបញ្ជ ីសារបពីភ័ណឍ បដីមបឈជី្ញរកមុ ថដលចុោះបធវីសទតិិរសង់ទិនបន័យ និងបងាហ ញអាំពសីាទ នភាពបដីមបឈថីដល 
មានបៅតាមរបាសាទ។ បុគគលិកបបចចកបទសថដលកាំពុងអនុវតថការងារបនោះបោក គីឹមសុីបលីក ប ងីថារកុមការងារចុោះបញ្ជ ី 
សារបពីភ័ណឍ  បដីមបឈតីាមរបាសាទនានាកបុងតាំបន់អងគរចាប់បផថីមអនុវតថតាាំងពីឆ្ប ាំ២០១១មកបមល៉ាោះ។ តាម បោក គមឹសុ ី
បគលបាំណងសាំខាន់ដនការចុោះបញ្ជ ីសារបពីភណឍ បនោះ គឺបដមីផកីាថ ប់ទិនបន័យបដមីបឈរីបបភទបឈកីបុងបរបិវណរបាសាទ នងិ 
បដីមផកីាថ ប់ទនិបន័យបដមីបឈមីានហានិភ័យកបុងបរបិវណរបាសាទបអាយបានចាស់ោស់។ “បដីមបឈបីៅកបុងបរបិវណរបាសាទ 
មានបរចីនរបបភទ ថដលចាាំបាច់រតូវបធវីសារបពភ័ីណឍ បដីមបឈបីដ្ឋយរសង់យកចាំនួនបដមីបឈរីបបភទបឈ ី នងិបដីមបឈមីាន 
ហានិភ័យរពមទាំងបាំពាក់សាល កបលេបរៀងបដមីបឈ ី បដមីផអីភិរកសបឈកីរមបឈរីបណិត និងរបមូលពូជបឈថីដលបាត់បង់ 
មកដ្ឋាំបាំបពញបថនទម រពមទាំងមានវលិនការចាំបពាោះបដីមបឈណីា ថដលហានិភ័យេពស់ប៉ាោះពាល់ដល់របាសាទ នងិបភញៀវ 
បទសចរ”។ 
 
បោកបានបញ្ញជ ក់ថាកបុងឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមការងាររបស់បោកបរជីសបរសីតាំបន់ឧទានកណាថ លមកអនុវតថ ថដលបធវីប ងី 
បៅបលីទីតាាំងរបាសាទចាំនួន៩ របាសាទបកសចីាាំរកងុ បនាធ យរបិយ បនាធ យសាំថរ ៉ា បៅសាយបទវតា ធមមននធ បាតជុាំ រកវា៉ា ន់ 
បាលិបលយយរពោះវហិារ៧ថលវង និងរបាសាទភិមានអាកាស។ បោក គមឹសុ ី បរៀបរាប់ថាអាទិភាពដនការងារចុោះបញ្ជ ីបនោះគឺបធវ ី
ប ងីបៅបលីរបាសាទថដលមានបដីមបឈថីដលអាចបងាបរគោះថាប ក់បរចីន និងជ្ញបដីមថដលមានអងាត់ផថឹតចាប់ពីទាំហ្ាំអងាត់ផចិត 
ចាប់ព១ី០សង់ទីថម៉ារតប ងី បដ្ឋយមិនបធវីបៅបលីរបាសាទថដលមានបឈបីរចីនមានលកខណៈជ្ញដរពបនាោះបទ។ រកុមការងារ 
របស់បោកមានគប ៤នាក់ ចុោះរសង់សទតិិតាមទីតាាំង៣ដថងនិងបញ្ចូ លទនិបន័យកបុងរបព័ននកុាំពយូទ័រ២ដថងកបុងមួយសបាថ ហ៍្៕ 
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ទាំបនៀមឆលងបចរតរបស់អបករសកុអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

«ឆលងបចរត» ជ្ញពិធីបុណយថដលមានតាាំងពីបរមបុរាណ បហ្យីអបកភូមិគិរមីាននធ និងរសុកភូមិមយួចាំនួនបទៀតដនតាំបន់អងគរ
ថតងនាាំគប របារពនបធវឥីតដ្ឋច់បនាធ ប់ពីចប់ចូលឆ្ប ាំថមីរបដពណីជ្ញតិមួយ ឬពីរអាទិតយតាមការមូលមតិគប ជ្ញឯកចឆ័នធរបស់របជ្ញ 
ពលរដឌ អាចារយ និងគណៈកមមការភូមឃុិាំ។ 
 
តាមទាំបនៀមអបកភូមិគីរមីាននធ ថតងរបារពនពិធីបនោះបៅសាោឆទនកបុងភូម ិ ថតបដ្ឋយថ កឆ្ប ាំបនោះរតូវបធវីពិធីសបមាព ធភូម ិ
បដីមផរី ាំបដ្ឋោះបរគោះឧបរទពចដរង ថដលបកីតមានកបុងឆ្ប ាំចាស់ផង បទីបមកបធវីបៅចាំណុចកណាថ លដនភូមិវញិ។ ជ្ញការពិតណាស់ 
ឱ្យថតដល់ដថងឆលងបចរត អបកភូមិថតងមកជុាំគប ោ៉ា ងបរចីនកុោះករបដីមផចូីលរមួអបអរសាទរពធិីបនោះ។ វាជ្ញពិធីដ៏សបាយរកីរាយ 
បហ្យីជ្ញសញ្ញដ ដនការទុកដ្ឋក់បភាគផលរចួរាល់ និងបរតៀមេលួនទទលួរដូវបធវីថរសចមាា រជ្ញថមីមថងបទៀតថដរ។ បលីសពីបនោះអបក 
ភូមក៏ិបជឿថាការបធវីពិធីបនោះនាាំមកនូវបសចកថីសុេ សិរសីួសថ ី វបុិលសុេដល់េលួននងិរកុមរគសួារកបុងឆ្ប ាំថម ី បទីបបនថបធវីរហូ្តដល់ 
សពវដថង។ 
 
តាមរបសាសន៍របស់ បោកពូ ប ុត មា៉ា ត់ របជ្ញពលរដឌបៅភូមិធមមននធបានរបាប់ថា «ឆលងបចរត» គឺជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់ថេមរ 
អបកភូមិបនោះថតងបធវីជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបលីកថលងថតសបមាព ធភូម ិ ថដលយូរៗបធវមីថងបដមីផបីដញរពាយរព័កសថដលបធវីឱ្យសតវចិញ្ច ឹម 
និងអបករសុកចាស់បកមងមានជាំងឺតមាា ត់ ជួបបរគោះកាចសាល ប់បរចីន។ គត់មានជាំបនឿថា ការបធវីពិធីបុណយទាំងបនោះជ្ញទាំបនៀម 
ផង និងដូចជ្ញបដ្ឋោះបរគោះបដ្ឋោះនាមឱ្យធូរបសផយី បហ្យីមិនសូវមានទុកខបសាកបរាគភ័យ ឬបរគោះថាប ក់អវដីល់អបករសកុភូមថិដរ។ 
 
ចាំថណក បោកតា មតិថ អាចារយដនកមមវធិីបុណយឆលងបចរតបនោះ បានរបាប់ពីបគលបាំណងដនពិធថីា ឆលងបចរត គឺជ្ញការបចញឆ្ប ាំ 
ចាស់ចូលឆ្ប ាំថម ី បគថតងបធវីបៅបពលចប់ចូលឆ្ប ាំ បពលរសង់រពោះបៅវតថបហ្យី គឺបគបធវីពិធីបនោះ បដីមផរីសង់ទឹកតាមភូមិមថងសូម 
ឱ្យមានកថសុីេសបាយ។ ពិធីបនោះមានលាំនាាំមិនសូវេុសពពីិធីបុណយបផសងៗបទ គឺមានពិធីសូរតមនថ បួងសួង រកុងពាល ី
បលីកទង់ រាប់បារតឆលង ថហ្របទកសណិ។ល។ ថតពិធសីាំខាន់គពូឺនភបាំេាច់បហ្យីពូនភបាំរសវូផង ថដលខានមិនបានបទបដមីផ ី
បណាថ ច់បរគោះកមម ឱ្យមានអាយុយនឺយូរ សុេកាយសបាយចិតថរតជ្ញក់រតជុាំ។ បោកតាក៏បានបងាហ ញពទីឹកចតិថរសឡាញ់
និងការអភិរកសទាំបនៀមបនោះថដរ បដ្ឋយបានថណនាាំ និងបធវជី្ញគាំរូដល់បកមងៗជាំនាន់បរកាយ បានបឃញី បានដឹងពីពិធីបនោះ។ 
បោកតាក៏បជឿថាពិធីបនោះនងឹបៅរស់របវកីបលីទកឹដីអងគរជ្ញបរៀងរហូ្ត។ 
 
ទក់ទងនឹងពធិ ី «ឆលងបចរត» បនោះថដរ បោកស្តសាថ ចារយ អាាំង ជូោន អបករសាវរជ្ញវជ្ញតពិននុវទិានិងនរវទិាបានសរបសរបៅ 
កបុងថវបសាយយបសាធរថា មានមនុសសបរចីនណាស់បរៅពអីបកតាំបន់អងគរចាស់ជ្ញមិនយល់ពីអតទន័យ និងឆងល់ថា ឆលងោ៉ា ង 
បម៉ាចបទៀតបបីបទីបឆលងឆ្ប ាំបហ្យីថមីៗ? អបកេលោះបទៀតរហូ្តដល់គិតថា អបករសុកឯបណោះរវល់ថតនឹងបធវីបុណយសបាយចប់មយួ 
បហ្យីចូលមួយបទៀត។ បុពវបហ្តុថដលបធវីឱ្យមិនយល់គឺមកពីមានពាកយ «បចរត» កបុងបុណយបនោះ ដផតិធមមតាមានពាកយថា 
«ថេបចរតចូលឆ្ប ាំ» បមាល៉ា ោះបហ្យីឮពាកយថា «ឆលងបចរត» ក៏យល់ថាឆលងឆ្ប ាំមថងបទៀត។ តាមពតិបៅ បបីបមីលពិធីបនោះបៅភូមណិា
មួយថតមថងនឹងយល់ថា ឆ្ប ាំចាំបពាោះអបករសុកអាចមានពីរក៏សងឹថាបាន។ ឆ្ប ាំមួយបនាោះគឺឆ្ប ាំដនរបតិទនិ បពាលគឆឺ្ប ាំថដលមាន 
បពលចប់ឆ្ប ាំចាស់ ចូលឆ្ប ាំថមចីាស់ោស់ដូចគប ជ្ញទូបៅកបុងរបបទស មិនរតឹមថតប៉ាុបណាត ោះ ដូចគប នឹងរបបទសដដទមយួចាំនួន 
ផង។ រឯីឆ្ប ាំថដលទក់ទងនងឹឆលងបចរតបនោះ បបីនិោយឱ្យចាំ គ ឺ «វដថរសូវ» ឬថា «រដូវ» បធវីថរសក៏ថាបាន។ ដូបចបោះបហ្យី
បានជ្ញដថង ថដលបរសីយកមកបធវីបុណយឆលងបចរតបនាោះថតងថតេុសគប បនថិចបនថួចពីភូមមិយួបៅភូមិមយួកបុងតាំបន់អងគរជ្ញមួយ
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គប  ដផតិបវោកបុងរដូវមិនតរមវូបពលណា ដថងណាដ្ឋច់ណាត់ េុសមួយដថងក៏ពុាំបានបនាោះប យី។ ឆលងបចរតបៅទីបនោះ រគន់ថត
មានន័យថា ឆលងផុតពីថេបចរត ចូលបៅថេពសិាេ ថដលជ្ញថេចាប់បផថមីបភលៀងលល ក់ បពាលគឺថេថដលបគចាប់បផថីមដ្ឋស់ដីភជួរ 
រាស់ជ្ញបដីម។ បបីគិតតាមរបតទិិនថមនថទនបនាោះ មិនថមនមានន័យថាបធវីបៅដ្ឋច់ថេបចរតចូលបៅដថងមួយបកីតថេពសិាេ 
បនាោះប យី បធវីេុសពីបពលបនាោះមួយអាទិតយឬពីរអាទតិយក៏បាន ដផតិន័យពិតរបាកដគចឺប់រដូវបធវីថរសចមាា រមួយជ្ញសាទ ពរ 
បហ្យី បហ្យីចូលបៅរដូវបធវីថរសមួយថមភីាល ម។ 
 
កបុងពិធបុីណយបនោះ ក៏មានការអបញ្ជ ីញចូលរមួពសីាំណាក់ ឯកឧត្តម ខូយ គឹម  ួ ទីរបឹកានិងជ្ញតាំណាងឯកឧតថម 
អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានយកថវកិាចាំនួន៨០០,០០០បរៀល នងិថវកិាមួយចាំនួនបទៀតរបស់រកុមការងារ 
សហ្គមន៍ទ៤ី បៅចូលរមួចាំថណកបៅកបុងកមមវធិីបុណយឆលងបចរតនិងបងាក់ភូមបិៅភូមិគីរមីាននធ ភូមតិាបា៉ា ង សងាា ត់អាំពលិ 
រកុងបសៀមរាបផងថដរ។ បនោះសបញ្ញជ ក់ពកីារយកចតិថទុកដ្ឋក់េពស់របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចាំបពាោះការអភិរកសពិធីបុណយ 
របដពណីបុរាណរបស់អបករសុកអងគរ ក៏ដូចជ្ញបបងាីនភាពជិតសបិទនរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបងបាូនរបជ្ញពលរដឌថដលរស់
បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរផងថដរ៕ 
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ផ្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមរសាបបៀនិងបភសជជៈបៅតាំបន់អងគរកាំពុងរោុះបរជី្ញបនថបនាធ ប់ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

កបុងបគលបៅថថរកាការពារ និងបលីកកមពស់គុណតដមលរមណីយដ្ឋឌ នអងគរឲ្យស័កថសមជ្ញតាំបន់បទសចរណ៍វបផធម៌របវតថ ិ
សាស្តសថ និងជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបចញបសចកថីជូនដាំណឹងមួយដល់បងបាូនអាជវីករ 
ទាំងអស់ ថដលកាំពុងរបកបអាជីវកមមលក់ដូរ និងផឋល់បសវាកមមបទសចរណ៍កបុងតាំបន់អងគរបដីមផហីាមឃាត់មនិឲ្យដ្ឋក់តាាំង 
ផ្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមរគប់របបភទបៅតាមហាង ឬតូបលក់ដូរ និងបានដ្ឋក់សាំបណីមួយបទៀតបៅដល់រកុមហ្ ុន 
រសាបបៀរ នងិបភសជជៈទាំងឡាយថដលមានផ្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមបៅតាំបន់អងគរ បអាយមករុោះបរផី្អធ ាំងផសពវផាយរបស់ 
េលួនទាំងអស់បអាយបានមុនដថងទី៣០ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ បរពាោះផ្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមទាំងបនោះបាននឹងកាំពុងបងា 
ផលប៉ាោះពាល់ដល់បទសភាពវបផធម៌ និងបទដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ ថដលកាំណត់តាំបន់អងគរជ្ញបបតកិភណឍ វបផធម៌ពិភពបោក។  
 
បនាធ ប់ពីបានបចញបសចកថជូីនដាំណឹងមក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសបងាតបឃញីថា មានរកុមការងាររកមុហ្ ុនរសាបបៀ និង 
បភសជជៈមួយចាំនួន កាំពុងអនុវតថនូវេលឹមសារបសចកឋីថណនាាំបដ្ឋយយកបចញនូវផ្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមបផសងៗជ្ញបនថបនាធ ប់ 
បដ្ឋយគិតរតមឹដថងទ២ី៥ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ មានផ្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមចាំនួន៣៥១ផ្អធ ាំង រតូវបានរុោះបរបីចញព ី
សាំណាក់ រកុមហ្ ុនមួយចាំននួដូចជ្ញ៖ រកុមហ្ ុនរសាបបៀអងគរចាំននួ១៦៨ផ្អធ ាំង រកុមហ្ ុនរសាបបៀកមពុជ្ញចាំនួន១៣៩ផ្អធ ាំង 
រកុមហ្ ុនរសាបបៀលីអូចាំនួន១៣ផ្អធ ាំង និងរកុមហ្ ុនកូកាកូឡាចាំនួន៣១ផ្អធ ាំង បហ្យីបចចុបផនបបនោះសកមមភាពរុោះបរក៏ីកាំពុង 
អនុវតថជ្ញបនថបនាធ ប់ផងថដរ។ បដ្ឋយថ កចាំបពាោះផ្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមថដលមនិទន់បានរុោះបររីតឹមដថងទី៣០ ថេបមសា 
ឆ្ប ាំ២០១៦បនាោះបទ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងឹចាត់វលិនការរដឌបាល បដីមផរុីោះបរផី្អធ ាំងផសពវផាយពាណិជជកមមទាំងបនាោះបអាយអស់ 
ពីតាំបន់អងគរ។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សូមថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះសាម រតីចូលរមួបលីកតដមលបបតិកភណឍ  ថថរកាបទសភាព 
វបផធម៌របវតថសិាស្តសថ និងបរសិាទ នធមមជ្ញតិដនតាំបន់ឧទានអងគរ។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបីកការរប ងបរជីសបរសីមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បៅសកិារយៈបពលេលី 
បៅទីរកងុមា៉ា កាវសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

នារពឹកដថងទ២ី៧ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានអបញ្ជ ីញចូលរមួជ្ញអធិបតីកបុងការបបីកកមមវធិីរប ងបរជីសបរសីមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ចាំនួន២០នាក់ 
កបុងចាំបណាម៣៦នាក់ បដីមផទីទួលការបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការរគប់រគង នងិបករសាយព័ត៌មានបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ ន 
បបតិកភណឍ ពភិពបោករយៈបពល៩ដថង បៅទីរកងុមា៉ា កាវ សាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិ ថដលនងឹចាប់បផថមីបៅថេមិថុនា 
ឆ្ប ាំ២០១៦ខាងមុេបនោះ។ 
 
ទក់ទងនឹងការរប ងបរជីសបរសីបៅដថងបនោះថដរ ក៏មានសមាសភាពគណៈកមមការចូលរមួមកពអីាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រកសងួ 
វបផធម៌ និងវចិិរតសលិផៈ និងរកសងួបទសចរណ៍ បហ្យីបបកខជនទាំងអស់រតូវរប ងសាំបណរនិងសាំណួរផ្អធ ល់មាត់រយៈ 
បពលមួយដថងបពញ។ ចាំបពាោះបបកខជនទាំង២០រូបថដលនឹងរប ងជ្ញប់ នឹងមានឱ្កាសចុោះកមមសិការយៈបពល៩ដថងបៅមា៉ា កាវ 
បដ្ឋយមិនបាច់បង់ដថលសាំបុរតយនថបហាោះការហូ្បចុក និងការសាប ក់បៅបដមីផសីិកាអាំពីវបផធម៌គប បៅវញិបៅមក នងិថចក 
រ ាំថលកបទពិបសាធន៍ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បៅមា៉ា កាវ និងបៅកមពុជ្ញ។ បលីសពីបនាោះក៏មានការបរៀបចាំដាំបណីរទសសនកិចច 
សិកាផ្អធ ល់បៅតាំបន់បទសចរណ៍ពភិពបោកមួយចាំនួនបៅមា៉ា កាវ បដីមផឱី្យបបកខជនទាំងអស់បានបរៀនសូរតបថនទមពបីបចចក 
បទសពាក់ព័នននងឹបសវាកមមមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍។ 
 
ថថលងកបុងឱ្កាសបបីកកមមវធិី ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ ក៏បានរបាប់ថដរថាវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបកតីប ងីបដ្ឋយបោងបៅ 
បលី MOU រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងអងគការបទសចរណ៍ពភិពបោក ថដលមានដដគូបរចនីបៅបលីឆ្កអនថរជ្ញតិ បហ្យីអងគ 
ការបនោះក៏បានចាប់ដដគូជ្ញមយួរបបទសចិន បដីមផបីណថុ ោះបណាថ លជាំនាញមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ជូន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផង 
ថដរ។ ថវីតផតិថតរយៈបពលបៅសិកាបនោះេលីថតវាជ្ញឱ្កាសមយួសរមាប់បបកខជនទាំងអស់ បរកបយកចាំបណោះដឹងពីរបបទសបគ 
បដីមផអីភិវឌណន៍ សមតទភាព របស់េលួនបថនទមបលីអវីថដលេលួនមានសពវដថង បហ្យីវាក៏ជ្ញចាំថណកមួយកបុងការជួយផសពវផាយ 
ពីបទពិបសាធន៍របស់េលួនកបុង របបទសបៅកាន់បរបទសវញិផងថដរ។ 
 
ឯកឧតថមក៏បញ្ញជ ក់បថនទមថដរថា តាំបន់អងគរជ្ញតាំបន់បទសចរណ៍ជ្ញប់ចាំណាត់ថាប ក់បលេ១បលីពភិពបោក ថដលបភញៀវបទស 
ចរណ៍ចង់បៅមកបលងសបាយ ដូបចបោះបហ្យីបដីមផឱី្យបភញៀវបទសចរទាំងអស់ទទួលបានព័ត៌មានជ្ញក់ោក់ពីតាំបន់បទសចរណ៍ 
បយងីរតូវមានមគគុបទធសក៍ថដលមានបទពិបសាធន៍លាមានចាំបណោះដឹងលា និងមានជាំនាញកបុងផថលព័ត៌មានជួនបភញៀវ។ កបុងនាម 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលរគប់រគងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបយងីនឹងលនាបសវាបទសចរណ៍ឱ្យរបបសីរតាមរយៈការបណថុ ោះ 
បណាថ លមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ឱ្យមានសមតទភាពបទពិបសាធន៍ ចាំបណោះដឹងបដីមផផីថល់ព័ត៌មានលាជូនបភញៀវបធវីឱ្យបភញៀវសបាយ 
ចិតថចង់មកទសសនាបទៀត ថដលបានទញផលចាំបណញសរមាប់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផង នងិរបបទសកមពុជ្ញផង។ 
 
ជ្ញចុងបរកាយឯកឧតថមក៏សូមជូនពរឱ្យបបកខជនទាំងអស់បានបជ្ញគជ័យកបុងការរប ង ឯអបកមិនបានបជ្ញគជ័យក៏កុាំអស់ 
សងឃមឹ សូមបនថការេិតេាំដុោះខាត់សមតទភាពបនថបទៀត។ មា៉ាងវញិបទៀតចាំបពាោះបបកខជន ថដលមានសាំណាងបានបៅសកិា 
សូមឱ្យមានវតថមានរគប់គប បៅបលីទឹកដីមា៉ា កាវ ថដលបនោះនឹងបងាហ ញពីការទទួលេុសរតូវ នងិឱ្កាសកបុងការអភិវឌណសមតទភាព 
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េលួនផង បហ្យីបពលរត ប់មកវញិសូមជួយថចករ ាំថលកចាំបណោះដឹងទាំងបនាោះដល់អបកកបុងរសុក រមួទាំងបធវជី្ញមគគុបទធសក៍គាំរូ 
ដល់អបកជាំនាន់បរកាយផងថដរ៕ 
 

     

     

 

                                   
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

 

 

 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 185   

                                                          
                             
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នទប់សាា ត់ការលចួជីកគស់កកាយយករបូកាលនាគបៅសាព ន
បុរាណរនុតាបដវ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបដ្ឋយមានកិចចសហ្ការពីអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងនគរបាលការពារបបតិកភណឍ  កាលពីយប់ដថងទ២ី៧ 
ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ  បានចុោះបៅបស្តងាា បពួកជនេិលេូចមួយរកុមកាំពុងលួចជកីគស់កកាយរូបកាលនាគ 
បៅ តាមបបណាថ យផលូវបបងបៅកាំពង់សាវ យ បរមុងនឹងដឹកបចញយកបៅលក់ សទិតបៅភូមិអូរឃុាំខាវ វ រសកុជីថរកង 
បេតថបសៀមរាប។ 
 
រូបកាលនាគបនោះមានទាំហ្ាំទទឹង០,៤ម បបណាថ យ១,៧៥ម និងកមពល់កាលនាគ១,២ម បធវីពីថមភក់បដ្ឋយមានថបកពពា 
អស់មួយចាំបហ្ៀង ។ បោក ្ន រដ្ឋឌ  របលនសថទីីដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បានបលីកប ងីថា បដ្ឋយមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅមូលដ្ឋឌ នទាំងយប់ថាមានជនេិលេូច
មួយរកុមកាំពុងលួចជកីគស់កកាយយករូបកាលនាគបៅសាព នបុរាណរុនតាបដវរចួមក បោកក៏បានចាត់រកមុការងារចរមុោះ
មួយរកុមថដលមានបុគគលិកនាយកដ្ឋឌ ន ឆ្ម ាំ សហ្ការជ្ញមយួនគរបាលបបតិភណឍ  និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នចុោះបៅបធវអីនថរាគម 
និងទល់សាា ត់ទាំងយប់។ ប៉ាុថនថបៅបពលរកុមការងារចុោះបៅដល់ រកុមជនេលិេូចបានដឹងេលួនជ្ញមុនបហ្យីក៏នាាំគប រត់បគចេលួន 
អស់ពីកថនលងបកតីបហ្តុបាត់អស់បៅចាំថណករកមុការងារក៏នាាំគប បដកចាាំការពាររហូ្តដល់រពឹក។ 
 
បោកបានបនថថាបរកាយពីបកតីបហ្តុបោកក៏បានបសបីសុាំបៅ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បដីមផយីករូបកាលនាគបនាោះមករកាទុកកថនលងមានសុវតទិភាពបចៀសវាងការបាត់បង់បៅដថងបរកាយ។ បដ្ឋយមានការឯកភាព 
អនុញ្ញដ តពឯីកឧតថមបណឍិ តរចួមក លុោះរពឹកដថងទី២៨ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ បោកក៏បានដឹកនាាំរកមុការងារមយួរកុមបដ្ឋយ 
មានការចូលរមួសហ្ការោ៉ា ងលាពីមស្តនថបុីគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា នងិអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នមាននគរបាលបបតិកភណឍ នគរ 
បាលរដឌបាល បោកបមភូម ិ បោកបមឃុាំខាវ វយកឡានបៅសធួចរូបកាលនាគបនាោះមករកាទុកបៅសារមនធីររពោះនបរាតថម 
សីហ្នុអងគររកុងបសៀមរាប។ 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 186   

បោកបានបនថបទៀតថាចាំបពាោះករណីការជីកគស់កកាយខាងបលីបនោះនគរបាលការពារបបតិកភណឍ  និងនគរបាលរដឌបាល 
ឃុាំខាវ វ កាំពុងរសាវរជ្ញវបសុបីអបងាតតាមរុករករកុមបចារទាំងអស់បនាោះមកផថនាធ បទសបៅតាមចាប់។ បហ្យីជ្ញមយួគប បនោះថដរ 
បោកក៏សូមថថលងអាំណរអរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ថដលចូលរមួសហ្ការជ្ញមយួ និងរបជ្ញពលរដឌ 
ថដលបានជួយរាយការណ៍ព័ត៌មានបានទន់បពលបវោ។ បនោះជ្ញការចូលរមួចាំថណកមួយដ៏លារបដពខាល ាំងណាស់បដីមផជីយួថថ 
រកាការពារសមផតថិបបតិកភណឍ វបផធម៌ដ៏ថាល ដថលរបស់បុពវបុរសបយងីទាំងអស់គប ៕ 
 

     

     

  



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 187   

បញ្ជ ីប ម្ ោះបបកខជនជ័យោភី ថដលរតវូចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លបៅមា៉ា កាវ សាលរណៈរដឌរបជ្ញមានិតចិន 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកទឹករបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិរបិយថ៍មីថដលកាំពុងជបួកងវោះទឹក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

បចចុបផនបអាកាសលតុបៅថ ហួ្តថហ្ងបានបងាឱ្យមានកងវោះទឹកបសធីររគប់បេតថរកុងកបុងរបបទសកមពុជ្ញ ពិបសសតាំបន់មួយចាំននួដន 
បេតថបសៀមរាបក៏រងនូវផលប៉ាោះពាល់បនោះថដរ ថដលបណាថ លឱ្យសតវរុកខជ្ញតិសាល ប់ជ្ញហូ្រថហ្រ និងបធវឱី្យមនុសសពិបាកកបុងការ 
រស់បៅ។  
 
រសបតាមបញ្ញហ ថដលកាំពុងបកតីប ងី និងតរមូវការជ្ញក់ថសថងរបស់របជ្ញពលរដឌកាំពុងរតូវការបរបីរបាស់ទកឹជ្ញចាាំបាច់បនាោះ 
បៅដថងទី២៩ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៥ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកទកឹសាា តចាំនួន២ឡានចាំណុោះ៧០០០លីរត បៅថចកជូន 
របជ្ញពលរដឌបៅភូមិរបិយថ៍មី ថដលកាំពុងជួបកងវោះខាតទកឹបរបីរបាស់។ ចាំថណករបជ្ញជនេលោះថដលគម នមបធាបាយដកឹទឹក 
បានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានជួយសរមលួកបុងការដឹកជញ្ជូ នទឹកជូនពួកគត់ដល់ទីកថនលងផងថដរ។ 
 
សកមមភាពភាពបនោះបានបធវីឱ្យរបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិរបិយថ៍ម ី សថមថងនូវអាំណរសាទរជ្ញខាល ាំងចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដល 
បានជួយបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ កងវោះទឹកទន់បពលបវោ បហ្យីបរៅពីសកមមភាពបនោះថដរ អបកភូមិរបិយថ៍មីក៏លល ប់បានទទលួកញ្ច ប់ 
គាំពារសុេុមាលភាពមាតា នងិទរក ថដលជ្ញអាំបណាយរបស់ ឯកឧត្តមឧបនាយករដឋមន្តនត៉ី សខុ អាន រដឌមស្តនថ ី
ទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញបរចីនផងថដរ។ 
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បនោះសរបញ្ញជ ក់ឱ្យបឃញីពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌថដលសទតិបៅកបុងតាំបន់អងគរ 
បបីបទោះបីភារកិចចសបូលបផ្អថ តសាំខាន់បលីការជសួជុល ថថទាំ អភិរកសរបាសាទកីថ ក៏មនិថដលបភលច ឬរពបងីយកបនថយីចាំបពាោះសុេ 
ទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌប យី គអឺាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងបៅជិតបងបាូនជ្ញនិចចបហ្យីនឹងបនថសកមមភាពសបស្តងាគ ោះបនោះជ្ញរហូ្ត៕ 
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ផ្នែកទ ី៥ 

ប្បចផំ្ខឧសភា 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកទឹករបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិរបិយថ៍មីថដលកាំពុងជបួកងវោះទឹក 
ផាយបៅដថងទី ០១ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
បចចុបផនបអាកាសលតុបៅថ ហួ្តថហ្ងបានបងាឱ្យមានកងវោះទឹកបសធីររគប់បេតថរកុងកបុងរបបទសកមពុជ្ញ ពិបសសតាំបន់មួយចាំននួ 
ដនបេតថបសៀមរាប ក៏រងនូវផលប៉ាោះពាល់បនោះថដរ ថដលបណាថ លឱ្យសតវរុកខជ្ញតិសាល ប់ជ្ញហូ្រថហ្រ និងបធវឱី្យមនុសសពបិាកកបុង 
ការរស់បៅ។  
 
រសបតាមបញ្ញហ ថដលកាំពុងបកតីប ងី និងតរមូវការជ្ញក់ថសថងរបស់របជ្ញពលរដឌកាំពុងរតូវការបរបីរបាស់ទកឹជ្ញចាាំបាច់បនាោះ 
បៅដថងទី២៩ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៥ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកទកឹសាា តចាំនួន២ឡានចាំណុោះ៧០០០លីរត បៅថចកជូន 
របជ្ញពលរដឌបៅភូមិរបិយថ៍មីថដលកាំពុងជួបកងវោះខាតទកឹបរបីរបាស់ ។ ចាំថណករបជ្ញជនេលោះថដលគម នមបធាបាយដកឹទឹក 
បាន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានជួយសរមួលកបុងការដកឹជញ្ជូ នទឹកជូនពួកគត់ដល់ទីកថនលងផងថដរ។ 
 
សកមមភាពភាពបនោះបានបធវីឱ្យរបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិរបិយថ៍ម ី សថមថងនូវអាំណរសាទរជ្ញខាល ាំងចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដល 
បានជួយបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ កងវោះទឹកទន់បពលបវោ បហ្យីបរៅពីសកមមភាពបនោះថដរ អបកភូមិរបយិថ៍មីក៏លល ប់បានទទលួ 
កញ្ច ប់គាំពារសុេុមាលភាពមាតានិងទរក ថដលជ្ញអាំបណាយរបស់ ឯកឧត្តមឧបនាយករដឋមន្តនត៉ី សខុ អាន 
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថីនងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញបរចីនផងថដរ។ 
 
បនោះសរបញ្ញជ ក់ឱ្យបឃញីពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌ ថដលសទិតបៅកបុងតាំបន់អងគរ 
បបីបទោះបីភារកិចចសបូលបផ្អថ តសាំខាន់បលីការជសួជុល ថថទាំ អភិរកសរបាសាទកីថ ក៏មនិថដលបភលចឬរពបងីយកបនថីយចាំបពាោះសុេ 
ទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌប យី គឺអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងបៅជិតបងបាូនជ្ញនិចច បហ្យីនឹងបនថសកមមភាពសបស្តងាគ ោះបនោះជ្ញ 
រហូ្ត៕ 
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អបកជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងរកមុការងារIGeSដនរបបទសអីតាល ី
បញ្ច ប់ការជសួជុលកាាំជបណថី រកសណិរបាសាទអងគរវតថថផបកខាងលចិសាល បខាងបជីង 
ផាយបៅដថងទី ០២  ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
កាាំជបណថី រកសណិអងគរវតថថផបកខាងលិចសាល បខាងបជីងរបថវង៨០ថម៉ារត ថដលរងការេូចខាតបដ្ឋយសារការរសុតដបីាក់រលាំ 
និងការេូចខាតរបព័ននបបញ្ជ ៀសទឹកបរកាមដីបនាោះ រតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមួយរកុមការងារ IGeS របស់ 
របបទសអុតីាលី បធវកីារជួសជុលអស់រយៈបពល៤ឆ្ប ាំគឺតាាំងពឆី្ប ាំ២០១២នឹងបានបញ្ច ប់ជ្ញសាទ ពរបៅចុងឆ្ប ាំ២០១៥ ។ 
 
បោក Valter Maria Santoro របលនគបរមាង IGeS បានរបាប់ថាការជួសជុលជបណថី រកសណិបនោះ បានចាប់បផថីមប ងី 
បៅឆ្ប ាំ២០១២ បហ្យីបញ្ច ប់បៅចុងឆ្ប ាំ២០១៥ បលីរបថវង៨០ថម៉ារត បដ្ឋយថវកិាររបស់រដ្ឋឌ ភិបាលអុីតាលផីង និងថវកិា 
របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផង។ បោកបនថបទៀតថាមុននឹងជសួជុលបយងី ក៏បានសិកាពីផលប៉ាោះពាល់ថដលបធវីឱ្យសាំណង់រលាំ 
រសុតរសទប់ដីករមិតទកឹរមួទាំងរចនាសមពននកសណិបនោះផង បដីមផរីការទង់រទយបដីមបដ្ឋយមានអបកជាំនាញថេមរ និង 
អុីតាលីបធវកីាររមួគប ។ ចាំបពាោះការជួសជុលបបីបរបីបបចចកបទសបុរាណថតមួយគត់ ក៏មិនអាចលនាសុវតទិភាពនងិភាពយូរអថងវង 
ដនសាំណង់បាន ថដរដូបចបោះទមទរឱ្យបរបីបបចចកបទសទាំបនីបនិងសមាភ រៈថម ី (ថមភក់ ថមបាយបរកៀមថមីនងិការបទិភជិត) 
បដីមផពីរងឹងរចនាសមពននសាំណង់ឱ្យមានអាយុកាលនិងបសទរភាពបានយូរ ។ ចុងបរកាយបោកក៏សថមថងចាំណាប់អារមមណ៍ 
ថាបៅកាំ ុងប៉ាុនាម នឆ្ប ាំចុងបរកាយបនោះ ថេមរមានអបកជាំនាញរគប់រគន់ ថថមទាំងមានសមតទភាពអាចដឹកនាាំបធវីការជសួជុល 
របាសាទបាន ថដលបធវឱី្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានកាល យជ្ញសាទ ប័នជ្ញតិដ៏បលចបលល មួយ ថដលមានថវកិានងិអបកជាំនាញរបកប 
បដ្ឋយរបសិទនភាព រគន់ថតបៅេវោះខាតបបចចកបទសសុីជបរៅបនថិចបនថួចប៉ាុបណាត ោះថដលសាទ ប័នអនថរជ្ញតក៏ិកាំពុងជួយថដរ។ 
 
បោក ល ី វណាត  របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាា រដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានថថលងអាំណរ 
គុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះកចិចេិតេាំរបឹងថរបងរបស់រកមុការងារ IGeS ទាំងបចចុបផនប នងិកនលងមក រកុមការងារបនោះបានបធវី 
ការងារជ្ញបរចីនបដមីផសីបស្តងាគ ោះរបាសាទបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានសហ្ការោ៉ា ងជិតសបិទន 
ជ្ញមួយសាទ ប័នបនោះថដរទាំងថវកិា និងបបចចកបទសរគប់គបរមាង។ បរៅពីបនាោះក៏បានជយួសរមួលថបបបទរដឌបាលការថសវង 
រកសមាភ រៈ នងិផថល់អបកជាំនាញថផបករសាវរជ្ញវបមលីរសទប់ដថីដលចាក់បងគរបៅបលីរចាាំងកសិណអបកសរមង់បលង់ បដីមផបីឈវង 
យល់អាំពីរចនាសមពននបុរាណឱ្យជួសជុសបៅតាមរទង់រទយបុរាណ និងរកាលកខណៈបដមីដនសាំណង់បុរាណបានបហ្យីបៅ 
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អនាគតអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏ជួយគបរមាង IGeS កបុងការផថល់បោបល់ទក់ទងនឹងរចនាសមពននណាមយួបៅអងគរវតថថដល 
មានអាទិភាព នងិសាររបបោជន៍ គួរជួសជុល និងអភិរកសមុនបគផងថដរ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ផងថដរថារកមុការងារ IGeS បានចូលមកបធវកីារបៅតាំបន់អងគរតាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៥ បដ្ឋយបានជសួជុលរបាសាទ 
ថរបរូបមុនបគ បនាធ ប់មកក៏បានបាំបពញបបសកមមការងារោ៉ា ងបរចីនបៅរបាសាទអងគរវតថ ដូចជ្ញជសួជុលកាថ រថបនរពោះពនាល  
ខាងលិចបៅរតួបាកាន កាាំជបណថី រកសណិមុេបោកតារាជរបថវង៦០ថម៉ារត។ បដ្ឋយថ កគបរមាងបៅអនាគតនងឹជសួជុល      
ជបណថី រកសណិអងគរវតថថផបកខាងលិចសាល បខាងតផូងចាំនួន៨០ថម៉ារតបទៀតផងថដរ។ បរៅពីបនាោះ IGeS ក៏បានបណថុ ោះបណាថ ល 
អបកជាំនាញ និងកមមករថេមរ ឱ្យមានសមតទភាពចាស់ោស់អាចបធវីការបៅកបុងការដ្ឋឌ នបានោ៉ា ងគួរឱ្យបកាតសរបសីរបទៀត    
ផង៕ 
 

     
 

     

គបរមាងបិទផលូវមុេរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី ០៤ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

គបរមាងបិទចរាចរណ៍ផលូវមុេរបាសាទអងគរវតថបានចាប់បផថីមអនុវតថចាប់ពីដថងទ០ី១ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦តបៅ ។ ការអនុវតថ 
គបរមាងបនោះ បយងីសបងាតបឃញីថាសណាថ ប់លប ប់សាលរណៈ បរសិាទ ន ការបដីរកាំសានថរបស់បភញៀវបទសចរណ៍បៅបរបិវណមុេ 
របាសាទអងគរវតថ បានរបរពឹតថបៅោ៉ា ងលារបបសីរ។ 
 

ការអនុវតថគបរមាងបិទចរាចរណ៍ផលូវមុេរបាសាទអងគរវតថបនោះ ពិតជ្ញទទួលបាននូវការសាទរ និងគាំរទោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹព ី
សាំណាក់របជ្ញពលរដឌ អាជីវករ អបករបកបមុេរបរដកឹបភញៀវបទសចរណ៍ មគគុបទធសក៏បទសចរណ៍ បភញៀវបទសចរណ៍ និងថផបក 
ពាក់ព័ននបផសងៗបទៀតផងថដរ។ 
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សូមទសសនាវបីដអូសថីអាំពកីារអនុវតថគបរមាងបិទចរាចរណ៍ផលូវមុេរបាសាទអងគរវតថ ដូចខាងបរកាម៖ 
 

 
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះថចកជូនទឹកដល់របជ្ញពលរដឌកបុងភូមិរបិយថម ី
បានផាយបៅ ដថងទី ០៤ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
បៅដថងទី៣ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ មស្តនថីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដ្ឋយមានការចូលរមួ ឯកឧត្តម ខូយ គឹម ួ ទីរបកឹា 
និងជ្ញរបលនរកុមការងារសហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបចាាំរកុងបសៀមរាប នងិ បោក  ុង កុសល របលននាយកដ្ឋឌ ន 
ផសពវផាយ បានចុោះថចកជូនទឹករបមាណជតិ១៦០០០លតីបសមនីឹង៤ឡាន ដល់របជ្ញពលរដឌថដលសទតិបៅកបុងភូមិរបិយថម ី
សងាា ត់ទកឹវលិ រកងុបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប។ 
 
ការទឹកថចកជូនទកឹរបជ្ញពលរដឌបៅបពលបនោះគឺ រសបបពលថដលរបជ្ញពលរដឌកាំពុងជួបរបទោះការរងីរសោះអណថូ ង និងរបភព 
ទឹកបផសងៗកបុងភូមិ នងិបដ្ឋយសារអាកាសលតុបៅថ ហ្ួតថហ្ងេុសរបរកតី ។ ការផថល់ទកឹបនោះរតូវបានបធវីប ងីតាមរយៈការ 
ថចកជូនដល់េបងផធោះរបស់របជ្ញពលរដឌផ្អធ ល់ បហ្យីបលសីពីបនោះបទៀតរកុមការងាររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានថចកទឹកជូន 
ទឹកដល់កុមារកាំរពាចាំនួន៣០របូ ថដលរស់បៅកបុងមណឍ ល និង ដល់សាោបរៀនថដលមានសសិសចាំនួន៧០រូបផងថដរ ។ 
បនោះជ្ញការរមួចាំថណកជ្ញមយួរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការជួយសងគម និងជ្ញការផថល់កថីសងឃមឹដល់របជ្ញពលរដឌមិនបធវីឱ្យរបជ្ញពល 
រដឌភ័យខាល ចចាំបពាោះការអត់ទកឹបរបីរបាស់។ 
 
បោករស ី ជ្ញ បភឿយ ជាំទប់ទី២ដនសងាា ត់ទឹកវលិ បានបលីកប ងីថាបោករសសូីមថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ថដលបានដឹកជញ្ជូ នទកឹថចកជូនដល់ផធោះរបស់របជ្ញពលរដឌផ្អធ ល់ ។ បោករសីបានបនថថារបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិរបយិ 
ថមី ទាំងមូលបនោះមានបញ្ញហ ជបួរបទោះនឹងការេវោះទកឹបរបីរបាស់ បបីបទោះបីជ្ញកនលងមករដ្ឋឌ ករទឹកបានតបណាថ ញរបព័ននទឹក 
ឱ្យជូនរបជ្ញពលរដឌបានបរបីរបាស់មួយចាំនួនបហ្យីក៏បដ្ឋយ ថតមួយចាំននួបទៀតដូចជ្ញអបកភូមិរបិយថមីបនោះជ្ញបដីម ពកួគត់ 
េវោះមបធាបាយកបុងដឹកជញ្ជូ នទឹកពីកថនលងរដ្ឋឌ ករផថល់ឱ្យ ដូបចបោះបហ្យីបញ្ញហ កងវោះទកឹបៅថតជ្ញបញ្ញហ របឈមសរមាប់ពកួគត់     
ដថដល។ 
 
បង រស ី ម៉ាុច ថដលអូសរបទោះមកដឹកទឹកបដ្ឋយមានកូនតូចៗជិោះបលីរបទោះផង បរៀបរាប់ទាំងមុេរកីរាយថា “រគួសារេញុ ាំមានគប  
បរចីនកូនបៅតូចៗក៏បរចីនដ្ឋច់ទឹកមិនបានបទ ចឹងបហ្យីបានជ្ញេាំមកដឹកនងឹបគបពលឮថាខាងអបសរាបគមកថចកទឹក។ ឥ ូវ 
មិនហា នបរបីបរចនីបទសនសាំសាំដចខាល ាំងណាស់”៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសាថ ររតពាាំងបឹងជូនរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិបគករសកុ 
ផាយបៅដថងទី ០៤ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បៅដថងទី០៤ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ មស្តនថីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរកាមការដឹកនាាំរបស់ ឯកឧត្តម សខុ លកខិណា ទីរបឹកា 
និងជ្ញរបលនរកុមការងារសហ្គមន៍ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបចាាំរសុករបាសាទបាគង បានចុោះពិនតិយការសាថ ររតពាាំង 
បុរាណរបថវង បបណាថ យ១៣០ថម៉ារត ទទឹង៧០ថម៉ារត និងជបរៅ២ថម៉ារត ជូនដល់របជ្ញពលរដឌថដលសទិតបៅកបុង 
ភូមិបគករសុក ឃុាំរលួស រសកុរបាសាទបាគង បេតថបសៀមរាប។ 
 
ការសាថ ររតពាាំងជូនរបជ្ញពលរដឌបៅបពលបនោះគឺ រសបបពលរបជ្ញពលរដឌកាំពុងជួបរបទោះការរងីរសោះអណថូ ង និងរបភពទកឹ  
បផសងៗកបុងភូមិបដ្ឋយសារអាកាសលតុបៅថ ហួ្តថហ្ងបៅថតអូសបនាល យ បហ្យីក៏រសបតាមអនុសាសន៍របស់ សទមតចអគគ 
ទសនាបត្៉ីទត្ទោ ហ ុន សសន នាយករដឌមស្តនថីដនរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ បានបលីកប ងីកាលពីរបសៀលដថងទី០៣ 
ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ កបុងពធិីផសពវផាយបគលនបោបាយជ្ញតិរបជ្ញជនឆ្ប ាំ២០១៦-២០៣០ បៅវមិានសនថិភាព ថាឆ្ប ាំ 
បនោះគឺជ្ញឆ្ប ាំថដលមានបរគោះមហ្នថរាយធាំថដលកបុងរងវង់១០០ឆ្ប ាំមកបនោះ គឺមនិទន់មានបរគោះមហ្នថរាយថបបបនោះបកីតប ងី 
បហ្យីបរគោះរា ាំងសងួតបៅឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ក៏តរមូវឱ្យរាជរដ្ឋឌ ភិបាលរតូវជីកអណថូ ង និងរសោះទឹកឱ្យបរៅជ្ញងដបងហមីទឹក        
ឆ្ប ាំបនោះផង ថដរ។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា មានរបសាសន៍ថាមុននឹងបធវីការសាថ ររតពាាំងបងឹបនោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានបធវកីារសិកា 
តាមលកខណៈបបចចកបទសបឃញីថាមិនមានផលប៉ាោះពាល់អវដីល់រចនាសមពននរតពាាំងបុរាណបនោះប យីបហ្យីចាំបពាោះអាចមន៍ដី
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ថដលសាថ ររតពាាំង អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសបរមចរបគល់ជូនដ្ឋក់តាមកថនលងសាលរណៈដូចជ្ញមនធីរបពទយ សាោបរៀន 
សាោឃុាំ ប៉ាុសថិ៍នគរបាល សាោរសុកជ្ញបដីម បលីសពបីនោះបទៀតបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានរបគល់ជូនរបជ្ញពលរដឌ 
ណាថដលមានបសចកថីរតូវការផងថដរ។ 
 
ឯកឧតថមក៏បានបញ្ញជ ក់បថនទមបទៀតថដរពីភារកិចចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលមិនថមនមានតួនាទីរតឹមថតថថទាំជសួជុល 
អភិរកសរបាសាទប៉ាុបណាត ោះបទ ថថមទាំងយកចិតថទុកដ្ឋក់ពីសុេទុកខរបស់របជ្ញជនបៅកបុងតាំបន់អងគរទាំងមូលផងថដរ ដូចជ្ញ 
ចូលរមួចាំថណកកបុងជួសជុលសាងសង់បហ្ដ្ឋឌ រចនាសមពននសាោបរៀនមនធីរបពទយ ។ល។ បដីមផបីបរមីបសចកថីរតូវការរបជ្ញពល 
រដឌ ។ ចុងបរកាយឯកឧតថមក៏បានផ្អថ ាំបផញីឱ្យរបជ្ញពលរដឌរមួគប ជួយថថរការតពាាំងបនោះ រពមទាំងឱ្យរបងុរបយត័បចាំបពាោះកូនបៅ 
កុាំឱ្យមានបរគោះថាប ក់បដ្ឋយសារទឹករតពាាំងបនោះផង បរពាោះវាមានជបរៅបរៅ។  
 
អបករស ីជ្ញ រ ី ថដលជ្ញរបជ្ញពលរដឌបៅកបុងភូមិបគករសុក បានបរៀបរាប់ពីរតពាាំងបនោះថាតាាំងពីអបករសីបកតីមករហូ្តដល់ដឹង 
កថីអបករសមីិនថដលបឃញីរតពាាំងបនោះេោះរងីសងួតដូចបពលឥ ូវបនោះបទ បហ្យីពមុីនអបករសក៏ីដូចជ្ញរបជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅ 
កបុងភូមគិឺអារស័យទឹកកបុងរតពាាំងបដីមផបីរសាចរសពដាំណាាំដ្ឋាំដុោះជ្ញលកខណៈរគសួារ។ បលីសពីបនោះបទៀតបនាោះ រតពាាំងបនោះ 
មិនថដលបធវីឱ្យរបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិេវោះមហូបរហូ្តេបួរបាាំងេបួវសា បរពាោះរតពាាំងបងឹបនោះសមផូរណាស់រត។ី អបករសបីាន 
បនថថាអបករសីសូមថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលបានយកចតិថទុកដ្ឋក់ និងសាងកថសីងឃមឹដល់របជ្ញ 
ពលរដឌកបុងភូមិបដ្ឋយការសាថ ររតពាាំងបុរាណបនោះឱ្យមានទឹកប ងីវញិ៕ 
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សាព នហាលខាងលចិរបាសាទអងគរវតថនឹងសបមាព ធបបីកការដ្ឋឌ នជសួជុលដថងទី០៩ថេឧសភាឆ្ប ាំ២០១៦បនោះបហ្យី 
ផាយបៅដថងទី ០៥ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 
បៅឆ្ប ាំ១៩៨៩ ព្រះករណុាព្រះបា សទមតច ព្រះនទរត្តម ស៉ីហនុ កបុងរពោះឋានៈជ្ញរពោះរបលនដនរកុមរបឹកា 
ជ្ញតិជ្ញន់េពស់ដនកមពុជ្ញ រទង់បានអាំពាវនាវដល់សហ្គមន៍អនថរជ្ញតិ ជ្ញពិបសសអងគការយូបណសាូឲ្យជួយការពារ និងបរសាច 
រសង់ រមណីយដ្ឋឌ នអងគរជ្ញបនាធ ន់។ តបតាមការអាំពាវនាវបនោះគណៈកមាម ធិការបបតិកភណឍ ពភិពបោកដនអងគការយូបណសាូ 
បានសបរមចចុោះបញ្ជ ីរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពភិពបោកបៅដថងទ១ី៤ ថេធបូ ឆ្ប ាំ១៩៩២។ 
 

បដីមផបីកៀរគរជាំនយួហ្រិញ្ដវតទុ និងបបចចកបទសសរមាប់ការពារជួសជុល និងអភិរកសប ងីវញិនូវរបាងគរបាសាទ និងអភិវឌណ 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគររបកបបដ្ឋយចីរភាព គណៈកមាម ធិការអនថរជ្ញតសិរមបសរមួលកិចចគាំពាររមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរ 
(International coordinating committee for the safeguarding and development of the historic site of 
angkor  “ICC-ANGKOR”) រតូវបានបបងាតីប ងីបៅឆ្ប ាំ១៩៩៣ ថដលមានរបបទសជប៉ាុន និងបារា ាំងជ្ញសហ្របលន។ 
 

ជ្ញបនថបនាធ ប់មានបណាថ របបទសជ្ញបរចីនបានសមរគចិតថចូលរមួកបុងកចិចការសបស្តងាគ ោះ និងអភិរកសរបាងគរបាសាទកបុងតាំបន់ 
ឧទានអងគរ។ បដ្ឋយថ ករបបទសជប៉ាុន ក៏បានចូលរមួោ៉ា ងសកមមថដរបដ្ឋយមានរដ្ឋឌ ភិបាល និងសាទ ប័នបផសងៗមួយ 
ចាំនួនបាន មកបាំបពញកិចចការកបុងឧទានអងគរ បដមីផជីួសជុលរបាងគរបាសាទមយួចាំននួ កបុងបនាោះសាកលវទិាល័យសូហ្វ ី
ោ៉ា ក៏បានមកបធវីការជសួជុល អភិរកសរបាសាទបនាធ យកថ ី កាំណាយរសាវរជ្ញវបៅសាទ នយី ៍តានី និងជសួជុលសាព នហាល
ខាងលិចរបាសាទអងគរវតថជ្ញបដីម។ 
 

សាព នហាលខាងលចិរបាសាទអងគរវតថមានរបថវង១៩០ម ទទឹង១១,៦០ម និងកមពស់៤ម សាងពថីមបាយបរកៀមរកាលបដ្ឋយ 
ករមាលថមភក់ និងលមាបដ្ឋយបងាា ន់ដដនាគោ៉ា ងលាឯក គជឺ្ញរចកចូលដ៏សាំខាន់របស់របាសាទអងគរវតថ។ កបុងអាំ ុងទសវតស 
ទី៦០ សាោបារាាំងចុងបូព៌ា ថដលមានតួនាទោី៉ា ងសាំខាន់កបុងកិចចការអភិរកសតាំបន់អងគរសម័យបនាោះ បានជួសជុលសាព នបនោះ 
មួយចាំបហ្ៀងខាងតផូងរចួរាល់ជ្ញសាទ ពរ។ ចាំថណកចាំបហ្ៀងខាងបជីងមានរបថវង១៩០ម ទទឹង៥,៥មបទៀត គមឺិនទន់
បានជួសជុលបទ។ បទីបថតបៅឆ្ប ាំ១៩៩៦ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា ដនរបបទសជប៉ាុន 
ថដលដឹកនាាំបដ្ឋយ បោកសាស្តសាឋ ចារយ យ៉ាូសុអីាគ ី អុសុីហី្ាវា៉ា  បានបនថកិចចការជសួជុលបលីចាំថណកថដលបៅបសសសល់ 
បានមួយកាំណាត់របថវង៩០មបទៀត ថដលចាំណាយបពលអស់១២ឆ្ប ាំ បដ្ឋយថវកិាជាំនយួរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលជប៉ាុន នងិថវកិា 
ជ្ញតិតាមរយៈអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
បៅកបុងជាំនបួកាលពីដថងទ ី ២៨ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ ជ្ញមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា បោកសាស្តសាឋ ចារយ យូសុអីាគ ី អុសុីហី្ាវា៉ា  បានបលីកប ងីពីគបរមាងជួសជុលសាព នហាល កបុងដាំណាក់កាលទី២ 
ជ្ញបនថបទៀតបដ្ឋយភាគជីប៉ាុននងឹផឋល់អបកជាំនាញការបបចចកបទសរពមទាំងសមាភ រៈបបចចកបទសទាំបនីបៗ បដមីផងីាយរសលួកបុង 
កិចចការជសួជុល។ ជ្ញការរមួចាំថណកសហ្ការគប អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួបនធុកចាំណាយបលីរបាក់បបៀវតស នងិឧបតទមភបផសង 
បទៀតសរមាប់អបកជាំនាញ៥នាក់ ជ្ញងចមាល ក់៣០នាក់ កមមករជាំនាញ២០នាក់ និងនិបោជិត១៩នាក់ ផគត់ផគង់បរបងឥនននៈ
និងចាំណាយសរមាប់ថថទាំ និងជួសជុលឡានសធូច នងិរថយនថរពមទាំងទញិសមាភ រៈសរមាប់គបរមាងដូចជ្ញថមបាយបរកៀម 
ថមភក់នងិបរគឿងឧបករណ៍បផសងៗបទៀត បដីមផបីបរមកីារគបរមាងឲ្យដាំបណីរបៅបដ្ឋយរលូន។ មា៉ាងបទៀតបដីមផបីជៀសវាងបរគោះ 
ថាប ក់ដល់បភញៀវបទសចរ ថដលរតូវបធវដីាំបណីរឆលងកាត់កបុងបពលកាំពុងដាំបណីរការជសួជុលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងទទួលបនធុក 
សាងសង់ផលូវវាងមួយជ្ញបបណាថ ោះអាសនបសរមាប់បភញៀវបទសចរ។ 
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បដ្ឋយថ កបៅដថងទី០៣ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥កនលងមកបនោះ រដ្ឋឌ ភិបាលជប៉ាុនក៏បានផឋល់ជាំនួយឥតសាំណងជ្ញបរគឿងចរកធុន 
ធងន់ជូនរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញសរមាប់ការងារជួសជុលសាព នហាលមុេអងគរវតថបនោះ។ 
 
ពិធីរបគល់ទទលួបានរបារពនប ងីកបុងឱ្កាសដនកិចចរបជុាំបពញអងគបលទីី២២ របស់គណៈកមាម ធិការអាយសុីសុអីងគរ បៅមជឈ 
មណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរកាមអធបិតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយកដ្ឋឌ នមស្តនថីរដឌមស្តនថ ី
ទទួលបនធុកទសីឋីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិ ឯកឧត្តម KUMAMARU Yuji ឯកអគគរាជ 
ទូតជប៉ាុនរបចាាំបៅកមពុជ្ញ។ មិនរតឹមថតផឋល់បរគឿងចរកទាំបនីបសរមាប់ជ្ញមបធាបាយកបុងការជួសជុលសាព នហាលរបាសាទ 
អងគរវតថប៉ាុបណាត ោះបទ ភាគជីប៉ាុនក៏បានបណឋុ ោះបណាឋ លថផបកបបចចកបទសបលកីារបរបីរបាស់បរគឿងចរកទាំងបនាោះឲ្យចាំទសិបៅ 
របកបបដ្ឋយរបសិទនភាពចាំបពាោះអបកបញ្ញជ បរគឿងចរកទាំងបនាោះបទៀតផង។ 
 
បលីសពីបនោះបៅបទៀត វគគបណឋុ ោះបណាឋ លបថនទមពីការរគប់រគងសុវតទិភាព បដីមផបីរតៀមជួសជុលសាព នហាលអងគរវតថរតូវបាន 
បរៀបចាំប ងីបៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកាលពីថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥កនលងមក បដីមផបីណឋុ ោះបណាឋ លសមតទភាពដល់ 
រកុមការងាររបស់ការដ្ឋឌ នជួសជុល។ វគគបណឋុ ោះបណាឋ លបនោះបផ្អឋ តបៅបលបីញ្ញហ សុវតទិភាព ការគិតទុកជ្ញមុននូវការលនារា៉ា ប់ 
រងបពលមានបរគោះថាប ក់ និងការចាត់តាាំងអបករគប់រគងសុវតទិភាពកបុងការដ្ឋឌ ន។ ការបណថុ ោះបណាថ លបនោះគឺបោងបៅបលីការ
ផថល់បបចចកបទសជូនកមពុជ្ញបដមីផសីបរមចទសសនៈ “ការងារជួសជុល និងថថរការបាសាទថេមររតូវបធវីប ងីបដ្ឋយ ដដថេមរ 
សរមាប់កូនថេមរ”និងបោងបៅបលីភាពចាាំបាច់រតូវគតិគូរបដ្ឋោះរសាយបភញៀវបទសចរជ្ញង១១០០០នាក់កបុងមួយដថង ថដល 
បចញចូលរបាសាទអងគរវតថ ថដលរតូវរ ាំពឹងគិតអាំពីទិសបៅជ្ញក់ថសថងបដមីផរីគប់រគងសុវតទភិាពបៅការដ្ឋឌ នទុកជ្ញមុន។ 
 
វគគបណឋុ ោះបណាឋ លជាំនាញ តថម នងិដ្ឋប់ថមសរមាប់បរបីរបាស់កបុងការជួសជុលតាមថបបបុរាណក៏រតូវបានបរៀបចាំប ងីតាម     
រយៈសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  មានអបកជាំនាញជនជ្ញតជិប៉ាុនបានសម័រគចិតថមកជួយបងាហ ត់បងាហ ញ និងបណថុ ោះបណាថ លជ្ញ 
បនថបនាធ ប់ដល់អបកជាំនាញ នងិកមមករថេមរបដីមផជី្ញជាំនួយបបចចកបទសបថនទមកបុងកចិចការជសួ ជុលរបាសាទ កបុងតាំបន់អងគរ 
ក៏ដូចជ្ញការបរតៀមេលួន បដីមផជីួសជុលសាព នហាលខាងលិចរបាសាទអងគរវតថ។ វគគបនោះរតូវបានបរៀបចាំប ងី ជ្ញបនថបនាធ ប់គតិ 
រតឹមដថងទី៤ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ បោក Okazaki Seiji គឺជ្ញអបកសម័រគចតិថជនជ្ញតិជប៉ាុនទី៦បហ្យី ថដលបានជួយ 
ផថល់បទពិបសាធន៍បលីការងារដ្ឋប់ថមដល់កមមករ និងអបកជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
បនាធ ប់ពីបានជថជកពិភាកា ក៏ដូចជ្ញការបរតៀមលកខណៈរគប់ថបបោ៉ា ង សរមាប់កិចចការជួសជុលសាព នហាលមុេខាងលិច
របាសាទអងគរវតថថដលមានរបថវង១០០ថម៉ារតបទៀតបនាោះ ពធិីសបមាភ ធជ្ញផលូវការបដីមផបីបីកការដ្ឋឌ នជសួជុលបនោះនងឹរតូវរបារពន 
ប ងីបៅដថងទ០ី៩ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ខាងមុេបនោះបហ្យី ។ ពធិីបនោះនឹងមានការអបញ្ជ ីញចូលរមួជ្ញអធបិតីដ៏េពង់េពស់ 
ពីសាំណាក់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយកដ្ឋឌ នមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីឋីការគណៈរដឌមស្តនថ ី
និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិង ឯកឧត្តម KUMAMARU Yuji ឯកអគគរាជទូតជប៉ាុនរបចាាំបៅកមពុជ្ញ៕ 
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អបកជាំនាញជប៉ាុនបកាតសរបសអីាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពីការបរបីរបាស់បបចចកបទសបុរាណកបុងការជសួជុលរបាសាទ 
ផាយបៅដថងទី ០៦ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

“របបទសជប៉ាុនបានរកីចបរមីនដល់ដាំណាក់កាលមួយ ថដលបគថលងចង់បរបីបបចចកបទសបុរាណកបុងការជួសជុលសាំណង់ 
បុរាណ ថតកមពុជ្ញបៅរកាបានបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបៅថតបនថអនុវតថការជសួជុលសាំណង់របាសាទ និងរចនាសមព័នន 
បផសងៗតាមរយៈបបចចបទសបុរាណ”។ បនោះជ្ញរបសាសន៍បលកីប ងីរបស់ បោក OKAZAKI SEIJI អបកជាំនាញដ្ឋប់ថមរបស់   
ជប៉ាុននារពកឹដថងទ៥ី ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅមុេរបាសាទអងគរវតថ ជ្ញទីថដលបោកកាំពុងថតងបណថុ ោះបណាថ លកមមករថេមរ 
អាំពីវធិីដ្ឋប់ថមជសួជុលរបាសាទ។ 
 
បោក OKAZAKI SEIJI ជ្ញអបកជាំនាញខាងដ្ឋប់ថមទ៦ីបហ្យី ថដលបានបធវីការសម័រគចិតថមកបណថុ ោះបណាថ លកមមករ 
ជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសថីពីបបចចកបទសដ្ឋប់ថម តាមរយៈការសរមបសរមួលរបស់សាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  
ដនរបបទសជប៉ាុន។ បោកបានបលីកប ងីថា បោកពិតជ្ញសបាយរកីរាយខាល ាំងណាស់ ថដលបានចូលរមួចាំថណកជ្ញមយួ 
កមពុជ្ញ និងផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍គប បៅវញិបៅមក។ បោកបានសាគ ល់ និងមានបាំណងមកបឃញីអងគរតាាំងពីបោកបៅបរៀន 
អនុវទិាល័យបមល៉ាោះ។ បនោះជ្ញបលីកទ១ីសរមាប់រូបបោកមកកាន់កមពុជ្ញ សរមាប់រូបបោកផ្អធ ល់ របាសាទអងគរវតថគកឺមពុជ្ញ 
កមពុជ្ញគឺរបាសាទអងគរវតថ។ “េញុ ាំពិតជ្ញសរបសីរ និងបគរពបដ្ឋយបសាម ោះចាំបពាោះកមមករថេមរ ថដលមានការតស ូអត់ធមត់បរកាមកបៅឋ  
ដថងកបុងការជសួជុលរបាសាទបុរាណ តាមរបបៀបបុរាណបដ្ឋយដដថេមរេលួនឯង”។ 
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កមមករជាំនាញដ្ឋប់ថមមួយរូប ថដលជ្ញអបកភូមិរសោះរសង់ និងជ្ញអបកថដលរតូវបានរគូបណថុ ោះបណាថ លជប៉ាុនបសធីររគប់រូបសរបសីរ 
មិនដ្ឋច់ពីមាត់ថាជ្ញកមមករជាំនាញ គឺ បោក បយ៉ាង។ បោកបរៀបរាប់ថា តាមរយៈការបណថុ ោះបណាថ លបថនទម និងការអនុវតថ 
របចាាំដថង បធវីឲ្យបោកបចោះវធិីដ្ឋប់ថម និងបរៀបថម ថដលជយួឲ្យបោកអាចបធវីបានសាា ត ឆ្ប់រហ័្ស និងបធវីបានយូរមិន ឆ្ប់ចុក 
បរាយដដបជីង ជ្ញពិបសសគឺមានសុវតទិភាព។ កបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ បោកបានទទលួការបងាហ ត់ឲ្យបចោះ បរបីឧបករណ៍ 
ថមីៗមួយចាំនួន ថដលបោកមនិលល ប់បរបីពមុីនមក។ បោកបានបនថបទៀតថាបោកបានទទួលបទពិបសាធន៍ថមីៗបថនទមបទៀត 
បរកាយពីបានការបបរងៀន និងការចងាុលបងាហ ញរពមទាំងការអនុវតថផ្អធ ល់ជ្ញមួយ បោករគ ូSEIJI ។ 
 
បោក ល ី វណាត  របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ នងិបុរាណវទិាបងាា រ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា មាន 
របសាសន៍ថាបបចចកបទសដ្ឋប់ចាាំងថមបនោះជ្ញបបចចកបទសថេមរបុរាណ។ “បយងីបានដឹងថា ការជួសជុលបនោះជ្ញរបបៀបបុរាណ 
បដ្ឋយសាំអាងបៅបលីសាល កសាប មថដលមានបៅបលីរបាសាទ និងសាប មបលីផ្អធ ាំងថមជ្ញបដមី ជ្ញពិបសសគឺឧបករណ៍ថដលបយងី 
បានរបទោះបឃញីកបុងកាំណាយរសាវរជ្ញវតាមសាទ នីយបផសងៗ”។ បោកអោះអាងថា តាមបទពិបសាធន៍ថដលបយងី ទទួលបាន 
ពីការជួសជុលសាព នហាលមុេរបាសាទអងគរវតថរបថវង១០០ថម៉ារតកនលងមក គឺបគបធវីបដ្ឋយបបចចកបទសបុរាណ បយងីចង់ 
ថសវងយល់ និងរកាវធិីបុរាណបនោះតបៅបទៀត។ មា៉ាងបទៀត សពវដថងការជួសជុលអភិរកសរបាសាទកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
គឺបយងីបរបីបបចចកបទសបុរាណផង បបចចកបទសទាំបនីបផង ថតការជួសជុលេលោះទមទរឲ្យបយងីបរបីដដដូចជ្ញការតថម ការជួស 
ជុលបៅកថនលងចបងាៀតកបនលៀតកនលុក ការដ្ឋប់ ចាាំង ចិត រ ាំលីង ោក់ថមជ្ញបដមី។ ដូបចបោះ ការជួសជុលរបបៀបបុរាណបៅថត 
មានសារៈសាំខាន់ បដីមផរីការបបៀបបធវីរបស់បុពវបុរសថេមរផង និងជ្ញពិបសស គឺសមគប នឹងរបាងគរបាសាទ ថដលរបស់បុរាណ 
ផង៕ 
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មតិសាវ គមន៍ ឯកឧតថម ស ុ៊ុំ មា៉ា ប់ 
ផាយបៅដថងទី ០៩ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

ម្តិសាា គម្ន ៍

ឯកឧតតម្ ស  ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញា ធ្រជ្ញតិអបសរា  

កែងុពិធី្ជបើកការដាា ន ួស  េសាា នហាេ ប្ាសាទអងគរវតត  ំហានទី២  

ខេត្តខ ៀមរប ថ្ងៃទី៩ ខេឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

3 
េ្ុ ាំព្ពះករុណា  ូមព្ាបថ្វា យបង្គាំ ព្ពះខងរនុខងរៈព្របព់្ពះអង្គជាទី ាា រៈ 
េ្ុ ាំបាទ ូមខោរពឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ភាចារយ  ុេ អាន ឧបនាយករដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតីទទលួបនទុ កទី តីាររណ្ៈ
រដឋមន្រនតី និង្ជាព្បធានអាជ្ាធរជាតិ្អបសរ 
 ូមខោរពឯកឧត្តម យ៊ូជី រឺម៉ម៉រ ឺឯកអរគរជទូត្ថ្នព្បខទ ជប៉នុ ព្បចាាំខៅកមពុជា 
 ូមខោរពឯកឧត្តម តូ្ ីុអារី កូ ូ ព្បធានព្រឹះស្ថា នអបរ់ ាំ ូហ្ាីយ៉ 
 ូមខោរពខលកស្ថន្រស្ថត ចារយ យ៉ូ ីុអារី អីុ ីុហ្ាវ៉ ព្បធានមជឈមណ្ឌ លអា ីុ ូហ្ាីយ៉ខដើមបី
ារ ិកាព្ស្ថវព្ជាវ និង្បណ្តុ ះបណាត លធនធានមនុ ស 
 ូមខោរពឯកឧត្តម ខលកជាំទាវ អ ់ខលក ខលកព្ ី ខដលជា មជិករជរដ្ឋឋ ភិបាល មន្រនតីរជារ ខភៀ្វជាតិ្ 
និង្អនតរជាតិ្ 
 
កនុង្នាមបុរគលិក មន្រនតីរជារ និង្ថ្វន កដឹ់កនាាំទាាំង្អ ់ ថ្នអរគនាយកដ្ឋឋ នអាជ្ាធរជាតិ្អបសរ េ្ុ ាំ ូម ខមែង្នូវ
ខ ចកែីខស្ថមនសរកីរយ និង្ខ ចកែីខងែង្អាំណ្ររុណ្ចាំខ ះវត្តមនដេ៏ពង្េ់ព ់រប ់ ឯកឧតដម្បណឌ ិតសភាចរយ 
ស ខ អាន ឧបនាយករដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតីទទួលបនទុកទី ែីាររណ្ៈរដឋមន្រនតី និង្ជាព្បធានអាជ្ាធរជាតិ្អបសរ 
កនុង្ពិធីចុះហ្ត្ាខលខាខលើកិចចព្ពមខព្ពៀង្ និង្ ខមព ធខបើការដ្ឋឋ នជ ួជុលស្ថព នហាលខាង្លិចព្បាស្ថទ 
អង្គរវត្តនាថ្ងៃខនះ។ េ្ុ ាំ ូមខងែង្អាំណ្ររុណ្ផង្ខដរ ចាំខ ះវត្តមន ឯកឧត្ែម ខលកជាំទាវ អ ់ខលក ខលកព្ ី 
ខភៀ្វកិត្តិយ ជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្ទាាំង្អ ់ ខដលបានចាំណាយខពលខវលចូលរមួកនុង្ពិធីនាថ្ងៃខនះ ខដលឆែុះ 
បញ្ច ាំង្ឱ្យខ ើញអាំពីារយកចិត្តទុកដ្ឋកេ់ព ់ចាំខ ះកិចចារអភរិកសខបតិ្កភណ្ឌ ជាតិ្ និង្ពិភពខលក។ 
 
ជាារពិត្ណា ់ កិចចារអភរិកសជាារងារោា នទីបញ្ចប ់ រឯីខជារជយ័ថ្នារងារខនះ ទាមទារឱ្យមនកិចចេិត្េាំ
ព្បឹង្ខព្បង្រមួោន ពីព្របម់ជឈដ្ឋឋ នទាាំង្អ ់ ទាាំង្ជាតិ្ និង្អនតរជាតិ្។ ខឆែៀត្ឱ្ា ខនះ េ្ុ ាំ ូមខងែង្អាំណ្ររុណ្
ចាំខ ះរជរដ្ឋឋ ភបិាល និង្ព្បជាជនជប៉ុន ខដលជានិចចាលខត្ង្ខត្ជយួ ោាំព្ទដល់កិចចារអភរិកស ជ ួជុល 
ព្ស្ថវព្ជាវ និង្បណ្ែុ ះបណាែ លធនធានមនុ ស ខដល ុទធខត្ជា កមាភាពចូលរមួចាំខណ្កដម៏ន ត្ថ្មែ ព្មប ់
អាជ្ាធរជាតិ្អបសរឈានខឆ្ព ះខៅរកខជារជយ័ថ្នខប កកមារប ់េែួន ។ ស្ថា បន័ជាំនាញមកពីព្បខទ ជប៉ុន 
ខដលកាំពុង្បាំខពញភារកិចចខៅកនុង្រមណី្យដ្ឋឋ នអង្គរនាខពលបចចុបបននរមួមន៖ 
ស្ថា បន័ JASA : កាំពុង្ជ ួជុលព្បាស្ថទបាយន័ 
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វទិាស្ថា ន NARA : កាំពុង្ព្ស្ថវព្ជាវខដើមបខីរៀបចាំរខព្មង្អភរិកសរយៈខពលខវង្ខៅព្បាស្ថទតាថ្ន 
មជឈមណ្ឌ លអា ីុ Sofia : បានបញ្ចបរ់ខព្មង្ជ ួជុលស្ថព នហាលព្បាស្ថទអង្គរវត្តដាំណាកា់លទី១ 
រយៈខពល១២ឆ្ន ាំ ព្ពមទាាំង្បាននិង្កាំពុង្អភរិកសព្ស្ថវព្ជាវព្បាស្ថទបនាទ យកែី។ 
 
េ្ុ ាំ ូមបញ្ា កថ់្វ ដាំខណ្ើ រារជ ួជុលដាំណាកា់លទី១ ស្ថព នហាលខាង្លិចថ្នព្បាស្ថទអង្គរវត្តខនះ  ខព្មច 
បានខជារជយ័ កក់ណាត លខាង្ខកើត្ខផនកខាង្ខជើង្ ព្បខវង្៩០ខមព៉្ត្ ជ ួជុលខដ្ឋយព្កុមជាំនាញខផនកស្ថា បត្យ 
កមា ដឹកនាាំខដ្ឋយ ជលាកសាស្រ្សាត ចរយ Masao Katagiri ថ្នស្ថកលវទិាល័យ Nihon និង្ សាស្រ្សាត ចរយ យ៉ា៉ូស ី

អាគី អ ីស ីហ្សាវ៉ា  ព្បធានមជឈមណ្ឌ លអា ីុ ខដើមបាីរ ិកាព្ស្ថវព្ជាវ និង្បណ្តុ ះបណាត លធនធានមនុ ស។ 
កនុង្ដាំខណ្ើ រារខនះ ជាលទធផល ងាភក ់ និង្ងាបាយព្ាម ចាំនួន៦០០០ដុាំ ព្តូ្វបានខរៀបចាំខ ើង្វញិខដ្ឋយ
ចាំណាយងវាិអ ់ព្បខហ្ល ២០០លនខយន៉ និង្ជយួ បណ្តុ ះបណាត លខផនកអភរិកសជូនអនកជាំនាញកមពុជាចាំននួ 
៣០នាក ់ (ជាំនាញខផនកព្បតិ្បត្តិទាំនាកទ់ាំនង្បខចចកខទ ចាំននួ ០៥នាក ់ និង្ជាង្ងា ចាំននួ២៥នាក)់ កនុង្ខោល 
ខៅខដើមប ីឱ្យអនកជាំនាញកមពុជាអាចខរៀបចាំជ ួជុលព្បាស្ថទ និង្ព្ស្ថវព្ជាវខដ្ឋយេែួនឯង្។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ភាចារយ ព្បធានអាជ្ាធរជាតិ្អបសរជាទីខោរពដេ៏ពង្េ់ព ់ 
ឯកឧត្តម ខលកជាំទាវ អ ់ខលក ខលកព្ ី 
 
ស្ថា នភាពស្ថព នហាលខាង្លិចព្បាស្ថទអង្គវត្ត ទាមទារារយកចិត្តទុកដ្ឋកក់នុង្ារបនតជ ួជុលខងរកាជាចាាំ 
បាច ់ ជាពិខ  ារជ ួជុលស្ថព នហាលខផនកខាង្លិចព្បខវង្១០០ខមព៉្ត្ខទៀត្ ខដលមនិទានជ់ ួជុលខដ្ឋយ
ខផនកខនះមន ភាពព្ទុឌខព្ទាមខាែ ាំង្។ ារជ ួជុលចុង្ខព្ាយខនះ នឹង្ព្តូ្វខព្បើព្បា ់រយៈខពល០៤ឆ្ន ាំ ខព្ាម
កិចច ហ្ារខ ាើភាពរវង្អាជ្ាធរជាតិ្អបសរ និង្ព្រឹះស្ថា នអបរ់ ាំ ូហ្ាីយ៉ ខហ្ើយខដលភារីទាាំង្ពីរមនាត្ពា 
កិចចដូចខាង្ខព្ាម៖ 
 
អាជ្ាធរជាតិ្អបសរ នឹង្ទទលួបនទុកចាំណាយខលើអនកបខចចកខទ  ពលករ ព្មបា់រដ្ឋឋ ន និខយជិក ផគត្ផ់គង្់
ខព្បង្ឥនធនៈ ារខងទាាំជួ ជុលឡាន ទូច និង្រងយនត និង្ទិញ មា រៈចាាំបាចន់ានា ព្មបដ់ាំខណ្ើ រារារ    
ដ្ឋឋ ន។ ខដើមបធីានា ុវត្ាិភាពខភៀ្វខទ ចរ ខដលខចះខត្ខកើនខ ើង្ឥត្ឈបអ់ាជ្ាធរជាតិ្អបសរកនឹ៏ង្ទទលួ 
បនទុកផង្ខដរ កនុង្ារស្ថង្ ង្ផ់ែូវវង្បខណាត ះអា ននមយួជាំន ួឱ្យស្ថព នហាលអង្គរវត្ត ខដលនឹង្ព្តូ្វបិទទាាំង្ 
ព្ ុង្កនុង្អាំ ុង្ខពលជ ួជុលខនះ។ ព្រឹះស្ថា នអបរ់ ាំ ូហ្ាីយ៉ នឹង្ផតល់អនកជាំនាញារជប៉ុន និង្ងវាិខដើមបទិីញ      
 មា រៈ និង្ឧបករណ៍្ ព្ពមទាាំង្ខរៀបចាំខហ្ដ្ឋឋ រចនា មពន័ធ ព្មបដ់ាំខណ្ើ រារារដ្ឋឋ ន។ ខដ្ឋយខ កាលពី
 កក់ណាត លឆ្ន ាំ២០១៥ រជរដ្ឋឋ ភបិាលជប៉ុនបានខចញងវាិ រុបចាំននួ៩១លនខយន៉ ព្បខហ្លជា៨០មុនឺ
ដុលែ រអាខមរកិ ខព្ាមទព្មង្ជ់ាំនយួជា មា រៈ និង្ខព្រឿង្បរាិា រទាំខនើបៗ ព្មបដ់ាំខណ្ើ រារារដ្ឋឋ នជ ួជុល
ខនះ។  មា រៈ និង្បរាិា ទាាំង្ខនាះរមួមន ម៉ ីុន ទួចងា១ខព្រឿង្ រងយនត ទួចងាបាន៤០ខតាន១ខព្រឿង្ រងយនត 
មនដង្ ទួច២ខព្រឿង្ ម៉ ីុន ទួចងាខាន ត្តូ្ច២ខព្រឿង្ ម៉ ីុនខភែើង្២ខព្រឿង្ ពនាែ កដ្ឋបង់ាចាំននួ៥០០ ម៉ ីុន 
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ាត្ង់ា និង្ខផែាត្ជ់ាខព្ចើនខព្រឿង្ខទៀត្ ព្មបខ់ព្បើព្បា ់កនុង្រខព្មង្ខនះ និង្រខព្មង្ដថ្ទខទៀត្រប ់អាជ្ាធរ 
ជាតិ្អបសរ ខៅត្ាំបនអ់ង្គរនាខពលអនារត្។ តាមរយៈកិចចព្ពមព្ ង្ខនះ រណ្ៈកមាារចាំរុះមយួរវង្ អាជ្ាធរ 
ជាតិ្អបសរ និង្ព្រឹះស្ថា នអបរ់ ាំ Sofia នឹង្ព្តូ្វបានបខង្ាើត្ខ ើង្ផង្ខដរ ខដើមបតីាមដ្ឋនារអនុវត្តរខព្មង្ជ ួ 
ជុលខនះ។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ភាចារយ ព្បធានអាជ្ាធរជាតិ្អបសរជាទីខោរពដេ៏ពង្េ់ព ់ 
ឯកឧត្តម ខលកជាំទាវ អ ់ខលក ខលកព្ ី 
 
ារ ខមព ធឱ្យមនារជ ួជុលស្ថព នហាលខាង្លិចថ្នព្បាស្ថទអង្គរវត្តនាថ្ងៃខនះ រឺជាតឹ្កតាង្ជាព្បវត្តិ 
ស្ថន្រ ត មយួថ្នកិចចេិត្េាំព្បឹង្ខព្បង្រប ់រជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា ជាពិខ   ឯកឧតតម្បណឌ ិតសភាចរយ ព្បធាន
អាជ្ាធរជាតិ្អបសរ កនុង្កិចចារងារអភរិកស ជ ួជុ  និង្អភវិឌឍនព៍្បកបខដ្ឋយចីរភាពត្ាំបនរ់មណី្យដ្ឋឋ នអង្គរ 
ខបតិ្កភណ្ឌ ពិភពខលក។ កនុង្នាមបុរគលិក និង្មន្រនតីរជារទាាំង្អ ់ ថ្នអរគនាយកដ្ឋឋ នអាជ្ាធរជាតិ្អបសរ
ខយើង្េ្ុ ាំនឹង្បនតកិចចេិត្េាំព្បឹង្ខព្បង្ខដើមបខីជារជយ័ថ្នារងារជ ួជុលខនះ។ 
 
ជាមយួនឹង្ខ ចកែីខងែង្អាំណ្ររុណ្ជាងាី ចាំខ ះ ឯកឧតដម្បណឌ ិតសភាចរយ ស ខ អាន ឧបនាយករដឋមន្រនតីព្បធាន
អាជ្ាធរជាតិ្អបសរ ព្ពមទាាំង្ចាំខ ះឯកឧត្ែម ខលកជាំទាវ អ ់ខលក ខលកព្ ីទាាំង្អ ់ខដលមនវត្តមនខៅ
ទីខនះ េ្ុ ាំ ូមខោរពជូនពរឯកឧត្ែម ខលកជាំទាវ អ ់ខលក ខលកព្ ី  ូមមន ុេភាពលអ និង្ខជារជយ័
ព្របភ់ារកិចច។ 
 
  ូមអរព្ពះរុណ្ និង្ ូមអររុណ្! 
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សុនធរកថា របស់ឯកឧតថមបណឍិ តសភាចារយ សុេ អាន 
ផាយបៅដថងទី ០៩ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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សាព នហាលមុេអងគរវតថចាប់បបីកការដ្ឋឌ នជសួជុលបហ្យី 
ផាយបៅដថងទី ០៩ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
សាព នហាលមុេរបាសាទអងគរវតថថដលបៅសល់មនិទន់បានជួសជុលកបុងបពលមុនៗ នឹងរតូវចាប់បផថីមការដ្ឋឌ នជសួជុលពីដថង 
ទី៩ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះបហ្យី។ ការជួសជុលសាព នហាលរបថវង៩០ថម៉ារតបនោះ គឺជ្ញគបរមាងសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាជ្ញមួយសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  ដនរបបទសជប៉ាុនបហ្យីបរគងនឹងចាំណាយបពល៤ឆ្ប ាំ។ 
 
ពិធីចុោះហ្តទបលខា និងបបកីការដ្ឋឌ នបៅរពឹកមិញបនោះ បានរបារពនប ងីជ្ញផលូវការបរកាមអធិបតភីាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថទីទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី នងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរានិង ឯកឧត្តម Kumamaru Yuji អគគរាជទូតជប៉ាុនរបចាាំកមពុជ្ញ បដ្ឋយមានការចូលរមួពីមស្តនថីរាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា អាជ្ញញ ធរបេតថបសៀមរាប តាំណាងសាទ នទូតដនរបបទសមួយចាំននួបទៀត រពមទាំងរបជ្ញពលរដឌសសិស 
និសសតិោ៉ា ងបរចីនកុោះករ។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់ថារហូ្តមកដល់បពលបនោះ មានរបបទសចាំននួ 
២៣ ថដលកាំពុងជួយបលីការងារអភិរកស ជសួជុលរបាងគរបាសាទកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ បដ្ឋយថ ករបបទសជប៉ាុនមាន   
សាទ ប័នចាំនួន៣ ថដលកាំពុងអនុវតថការងាររសាវរជ្ញវ នងិជសួជុលកបុងតាំបន់អងគរសពវដថង គឺសាទ ប័ន JASA កាំពុងជួសជុល 
របាសាទបាយន័ សាកលវទិាល័យណារា៉ាកាំពុងជសួជុលរបាសាទតុបខាងលិច និងសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា កាំពុងបរៀប 
គបរមាងជសួជុលសាព នហាលមុេអងគរវតថបៅបពលបនោះ។ បនោះគឺជ្ញជាំហានទ២ីបហ្យីថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសហ្ការ 
ជ្ញមួយសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  កបុងការជសួជុលសាព នហាលមុេរបាសាទអងគរវតថ បនាធ ប់ពីសាព នហាលបនោះរតូវបានជួស 
ជុលរបថវង១០០ថម៉ារតកបុងដាំណាក់កាលទ១ី បៅឆ្ប ាំ១៩៩៦ រហូ្តដល់ឆ្ប ាំ២០០៧។ 
 
ឯកឧតថមក៏បានសងាត់ធងន់ថាបដីមផលីនាសុវតថិភាពបភញៀវបទសចរ ថដលបចោះថតបកីនប ងីឥតឈប់ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទួល 
បនធុកកសាងផលូវវាងបបណាថ ោះអាសនបមយួ ថដលអាចជាំនួសសាព នហាលបានកបុងការបធវីដាំបណីបចញចូលរបាសាទអងគរវតថ។ 
បនាធ ប់ពសីាព នវាងបបណាថ ោះអាសនបសាងសង់រចួរាល់ សាព នហាលទាំងមូលនងឹរតូវបិទទាំងរសុងបដមីផជីួសជុល។ រឯីសាព ន    
បបណាថ ោះអាសនបបនោះ ក៏រតូវកសាងប ងីតាមបទដ្ឋឌ នបបតិកភណឍ បដមីផបីបញ្ជ ៀសនូវផលប៉ាោះពាល់បុរាណវទិា និងបសាភ័ណ 
ភាពបដីមរបស់របាសាទអងគរឱ្យបានកបុងកាំរតិអតបិរមិារពមទាំងលនាបាននូវសុវតថភិាពជូនបភញៀវបទសចរ។ 
 
បោកសាស្តសាថ ចារយ Toshiaki Koso របលនរកុមរបកឹាភិបាលដនរគឹោះសាទ នអប់រ ាំសូហ្វោី៉ា  បានបលីកប ងីថាវាជ្ញបមាទនភាព 
ណាស់ថដលរបបទសជប៉ាុនបានមកសហ្ការជ្ញមយួកមពុជ្ញកបុងការជួសជុល នងិសាថ រប ងីវញិនូវបណាថ របាងគរបាសាទថដល 
ជ្ញបបតិកភណឍ ពិភពបោកដ៏អចឆរយិៈបនោះ។ របាសាទថេមររតូវថតជួសជុលប ងីវញិបដ្ឋយដដកូនថេមរ នងិបដីមផថីេមរ។ កបុងន័យ 
បនោះកិចចសហ្ការបលីការងារជសួជុលសាព នហាលបនោះ គដឺឹកនាាំអនុវតថផ្អធ ល់បដ្ឋយអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ បោក 
សាស្តសាថ ចារយបថនទមថាតាមរយៈកិចចសហ្ការបនោះ មនិរតឹមថតបានរតឹចាំណងមិតថភាពកាន់ថតជិតសបទិនរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
និងសាកលវទិាលសូហ្វោី៉ា បទ ថតរវាងរបបទសកមពុជ្ញ និងរបបទសជប៉ាុនថតមថង។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធីបនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន បញ្ញជ ក់ថាសាព នហាលបនោះគឺជ្ញផលូវបចញចូល 
ដ៏សាំខាន់ដនរបាសាទអងគរវតថ ថដលជ្ញរបាសាទមួយរបកបបដ្ឋយអតទន័យោ៉ា ងរជ្ញបរៅសរមាប់របជ្ញជ្ញតិថេមរ បរពាោះជ្ញនិមតិថ 
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រូបជ្ញតិ ជ្ញសាប ដដសាទ បតយកមម និងវសិវកមមដ៏កាំពូលរបស់បុពវបុរសថេមរនាសម័យបនាោះ។ ជ្ញងបនោះបៅបទៀតបគបជឿថាសាព នហាល 
បនោះគឺជ្ញសាព ន ថដលអតីតរពោះមហាកសរតថេមររពោះបាទសុរយិវ មន័ទី២លល ប់បានោងបចញចូលរបាសាទកាលពីរបមាណ១ពាន់ 
ឆ្ប ាំមុនបដីមផបីាំបពញកិចចសាសនា និងពិធីបផសងៗ។ ឯកឧតថមក៏បានថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះ របបទសជប៉ាុន 
ថដលជ្ញនចិចកាលថតងយកចិតថទុកដ្ឋក់បលីការងារអភិរកស នងិអភិវឌណន៍ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏ដូចជ្ញរបបទសកមពុជ្ញ 
ទាំងមូល។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា ការបបីកការដ្ឋឌ នបៅបពលបនោះជ្ញការបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីោ៉ា ងចាស់នូវសាម រតីសហ្របតិបតថិការ 
និងសាមគគីភាពជ្ញអនថរជ្ញតោិ៉ា ងរងឹមាាំ កបុងបុពវបហ្តុការពារថថរកា និងអភិរកសបបតកិភណឍ  មនុសសជ្ញតិរសបតាមទិសបៅ 
ពាកយបសាល កថា “បបតិកភណឍ បដីមផទីាំងអស់គប ទាំងអស់គប បដីមផបីបតិកភណឍ ”។ ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភា 
ចារយ ក៏បានថថលងអាំណរគុណដល់បណាថ របបទសដដទបទៀត ថដលបានេតិេាំរបងឹថរបងចូលរមួបលីកិចចការអភិរកសថថរកា 
បបតិកភណឍ អងគរតាាំងពីបដីមបរៀងមក បហ្យីនឹងអាំពាវឲ្យមានការចូលរមួជ្ញបនថបទៀត។ “បដ្ឋយបហ្តុថាការថថរកាការពារ 
និងការអភិវឌណបបតកិភណឍ វបផធម៌ គឺជ្ញកិចចការគម នទបីញ្ច ប់ របកបបដ្ឋយវសិាលភាពធាំបធងថដលរតូវការនូវធនលនមនុសស 
របកបបដ្ឋយចាំបណោះដងឹ នងិជាំនាញពិតរបាកដនិងថវកិាសមរសប។ ជ្ញងបនោះបៅបទៀត វាទមទរនូវការចូលរមួជ្ញរបចាាំព ី
សាំណាក់ដដគូអភិវឌណន៍ជ្ញតិ នងិអនថរជ្ញត ិវស័ិយឯកជននិងរបជ្ញពលរដឌទាំងអស់”។ 
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អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដឹកនាាំគណៈកមមការដឹកនាាំតាមដ្ឋនគបរមាងចុោះពិនិតយការដ្ឋឌ នជសួជុលរបាសាទ
បមបុណយខាងលចិ 
បានផាយបៅ ដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
កាលពីរពកឹដថងទ១ី០ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងតាំណាង 
សាទ នទូតបារា ាំង កបុងនាមសហ្របលនគណៈកមមការដឹកនាាំ និងតាមដ្ឋនគបរមាងជសួជុលរបាសាទបមបុណយខាងលិច បាន 
ដឹកនាាំរកុមការងារចាំរុោះដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងអបកជាំនាញសាោបារាាំងចុងបូព៌ាចុោះបៅពនិិតយ ការងារជួសជុលរបាសាទ 
បមបុណយខាងលចិ។ 
 
ការជួសជុលរបាសាទបមបុណយខាងលិច គឺជ្ញគបរមាងសហ្ការរមួរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរដ្ឋឌ ភិបាលបារា ាំង។ គបរមាង 
បនោះរតូវបានអនុវតថតាាំងពីឆ្ប ាំ២០១២ថដលបរគងនឹងបញ្ច ប់បៅឆ្ប ាំ២០១៩ បហ្យីបចចុបផនបបៅទីបនាោះមានកមមករ និងបុគគលិក 
ជាំនាញថេមរចាំនួន១៣១នាក់ និងអបកជាំនាញបារា ាំងមួយចាំនួនបទៀតបៅតាមតរមូវការជ្ញក់ថសថង។ ការចុោះពិនតិយតាមដ្ឋន 
ការងារជួសជុលបពលបនោះ គណៈកមមការដឹកនាាំបានពិនតិយបឃញីថាការដ្ឋឌ នជួសជុលរបាសាទបមបុណយមានដាំបណីការលា 
របបស ី រពមទាំងសបរមចបានការងារជ្ញវជិជមានជ្ញបរចនី។ កបុងកាំ ុងបពលថដលចុោះរតួតពិនតិយគណៈកមមការដឹកនាាំបាន 
សបងាតបឃញីនូវសកមមភាពជ្ញបរចីនដូចជ្ញ៖ ការដ្ឋប់ថមការបរៀបថមនិងចាក់ដីេាច់ជ្ញរសទប់ៗបដីមផបីងាហ ប់រគោឹះរបាសាទ។ 
 
ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយករង និង ជ្ញអបករគប់រគងគបរមាងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានមានរបសាសន៍ថា 
ការចុោះពនិិតយការដ្ឋឌ នជួសជុលបនោះ គឺគណៈកមមការដកឹនាាំចង់ដឹងពកីារជួសជុលរបាសាទ បានដាំបណីរការដល់ណា បហ្យី 
បនាធ ប់ពពីិនិតយតាមដ្ឋនគណៈកមមការសបងាត បឃញីថាការដ្ឋឌ នមានដាំបណីរការបលឿនថមនថទនកបុងរយៈបពល៦ថេបនោះ 
បដ្ឋយសារបយងីមានការយល់ចាស់ពីរគោឹះរបាសាទ។ 
 
របាសាទបមបុណយខាងលចិជ្ញរបាសាទបុរាណថេមរ មានទតីាាំងសទិតបៅបលីដទីួលមយួកថនលងចាំកណាថ លបារាយណ៍ខាងលិច 
។ របាសាទបនោះរតូវបានសាទ បនាប ងីបៅអាំ ុងពាក់កណាថ លសតវតសរ ៍ ទ១ី១ដនរគសិថសករាជកបុងរាជយរពោះបាទឧទោទិតយ 
វរ មន័ទី២ ឧទធសិចាំបពាោះរពហ្មញ្ដសាសនា ថដលមានលកខណៈថបលកពិបសសបដ្ឋយបហ្តុថាសាំណង់របាសាទផសាំប ងីបដ្ឋយ 
កាំថពងមួយជ្ញន់បធវអីាំពីថមភក់ ហ្ ុមព័ទនរសោះទកឹធាំមយួថដលបគជីកបៅបលីដទីួលបនាោះ ។ តាមរយៈការបធវីកាំណាយបៅ 
ឆ្ប ាំ១៩៣៩ បគបានរកបឃញីរូបបដិមាជ្ញរពោះវសិណុកបុងឥរោិបថផធាំមយួអងគ ។ 
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Miss Global 2015 សាថ ប់បទបងាហ ញបៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដីមផ ី
បឈវងយល់ពីការរគប់រគងតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
នារពឹកដថងទ១ី០ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ Miss Global 2015 ចាំនួន៣រូបមកពរីបបទសអូស្តសាថ លីរបបទសបអៀរ ង់ 
និងសហ្រដឌអាបមរកិ (មានសញ្ញជ តិថេមរ) រមួនឹងគណៈរបតភូិអមដាំបណីរបានចូលជួបសថមថងការគួរសមជ្ញមយួ ឯកឧត្តម 
សខុ សង្វា រ អគគនាយករងនិងថាប ក់ដឹកនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញបរចីននាក់ បៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដីមផ ី
សាថ ប់បទបងាហ ញមួយចាំននួ អាំពីអងគរនងិការរគប់រគងតាំបន់អងគរ។ 
 
បទបងាហ ញថដលបករសាយបដ្ឋយអបកជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបៅកបុងជាំនួបបនោះមាន ការជួសជុលរបាសាទថផនការរគប់ 
រគងបទសចរណ៍អងគរ និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាជ្ញមួយការងារសហ្គមន៍ រមួទាំងវបីដអូេលីអាំពកីារផសពវផាយរកមរបតិបតថ ិ
អងគរ។  
 
បនាធ ប់ពសីថមថងការសាវ គមន៍បៅកាន់ Miss Globle 2015 រមួនឹងគណៈរបតិភូអមដាំបណីរទាំងអស់បហ្យី ឯកឧត្តម 
សខុ សង្វា រ ក៏បានជរមាបជូនបភញៀវអាំពីការទទួលបានចាំណាត់ថាប ក់បលេ១សធួនៗជ្ញបនថបនាធ ប់ដនតាំបន់ រមណីយដ្ឋឌ ន 
របវតថិសាស្តសថអងគរ បពាលគឺកាលពីឆ្ប ាំង២០១៤ អងគរបានជ្ញប់ចាំណាត់ថាប ក់បលេ១បៅបលីបគហ្ទាំព័រ Archaeo Madness 
ថដលថតងថតយកតាំបន់បុរាណវទិា និងរបវតថសិាស្តសថទាំងអស់បលីពភិពបោកមកបរបៀបបធៀបគប ។ បនាធ ប់មកបទៀតបៅបដីម 
ឆ្ប ាំ២០១៥ អងគរទទួលបានចាំណាត់ថាប ក់បលេ១មថងបទៀតបៅបលីបគហ្ទាំព័រអនថរជ្ញត ិTrip advisor ជ្ញបគហ្ទាំព័រផសពវផាយ 
ពីតាំបន់បទសចរណ៍លផីៗ បលីពភិពបោក បហ្យីថមីៗបនោះអងគរបានបនថជ្ញប់បលេ១បថនទមបទៀតបៅបលីបគហ្ទាំព័ររបស់រកុមហ្ ុន 
Lonely Planet ជ្ញបគហ្ទាំព័រផសពវផាយ និងជ្ញរបភពព័ត៌មានបទសចរណ៍ដ៏លផមីយួបលពីិភពបោកមានទាំងព័ត៌មានតាម 
រយៈបវបសាយទសសនាវដថនីិងបសៀវបៅជ្ញបដីម។ 
 
ឯកឧតថមបនថបទៀតថាភាពបជ្ញគជ័យ ថដលជរមុញឲ្យអងគរទទួលបានចាំណាត់ថាប ក់ទាំងបនោះរមួមានការេិតេាំរបឹងថរបងរបស់ 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាវស័ិយឯកជន និងរគប់ថផបកពាក់ព័ននទាំងអស់ ជ្ញពិបសសរបជ្ញជន និងបភញៀវបទសចររគប់ 
រូបកបុងការរមួចាំថណកបលីការរគប់រគងការអភិវឌណ និងការអភិរកសសមផតថិបបតកិភណឍ ពភិពបោក ដនតាំបន់ឧទានអងគរ 
របកបបដ្ឋយចីរភាព។ 
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តាមរយៈវតថមានរបស់ Miss Global 2015 ៣រូបបៅបលីទឹកដីរបវតថិសាស្តសថអងគរឯកឧតថម រ ាំពឹងថានងឹបធវីឱ្យវស័ិយបទស 
ចរណ៍បៅកមពុជ្ញ កាន់ថតទទួលបានរបជ្ញរបិយភាពនងិភាពលផលីាញកាន់ថតខាល ាំងប ងីៗ បហ្យីអរគុណចាំបពាោះការ 
ចាប់យកកមពុជ្ញ ក៏ដូចជ្ញបេតថបសៀមរាបជ្ញបគលបៅបទសចរណ៍កបុងដាំបណីរកមានថដ៏មានតដមលបនោះ។ 
 
បវរកញ្ញដ ទាំង៣ក៏បានសថមថងនូវភាពសបាយរកីរាយ ចាំបពាោះវតថមានជ្ញរបវតថសិាស្តសថបលីកដាំបូងបៅបលទីឹកដអីងគរ ដន 
បេតថបសៀមរាប ថដលបានមកបឃញីមថងបហ្យីចង់មកបលងមថងបទៀត។ បៅទីបនោះមានសុេសុវតទិភាពមនិមានអវីថដលគួរឱ្យ 
ភ័យខាល ចចាំបពាោះសនថិសុេបនាោះបទ។ ពិបសសជ្ញងបនោះបៅបទៀត បវរកញ្ញដ ទាំង៣ក៏បានគាំរទ និងសាំណូមពរឱ្យបភញៀវបទសចរ 
ទាំងអស់ចូលរមួបគរពរកមរបតិបតថិអងគរឱ្យបានរគប់ៗគប ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ផងថដរថាវតថមានរបស់ Miss Global 2015 ទាំងអស់បៅបលីទកឹដីបេតថបសៀមរាបមានរយៈបពល៣ដថង បដីមផ ី
បឈវងយល់ពីតាំបន់របវតថសិាស្តសថ និងជ្ញទសិបៅបទសចរណ៍បលេ១បលីពិភពបោក បដ្ឋយមានអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាជ្ញមគគុបទធសក៍កបុងដាំបណីរទសសនកចិចបនោះ៕ 
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ការពនាបមា៉ា ងចូលទសសនាដល់បមា៉ា ង៧:០០នាទីោង ច បៅរពោះោនជល់ដាំរ ី
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
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ព័ត៌មានបឋមសថអីាំពីការរបទោះបឃញីថមនិងបាំថណកទូកបឈកីបុងបឹងទបនលសាប 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
កបុងរយៈកាលប៉ាុនាម នដថងកនលងមកបនោះ មានការផសពវផាយព័ត៌មានតាមបណាថ ញទាំនាក់ទាំនងសងគមោ៉ា ងបរចីនអាំពីការ របទោះ 
បឃញីថមចាំននួ៣ដុាំ និងបាំថណកទូកបធវីពីបឈបីៅកបុងបឹងទបនលសាប សទិតបៅទតីាាំងភូមិមាត់ខាល ឃុាំអនលង់សាំណរសុកជីថរកង 
បេតថបសៀមរាប ថដលមានចមាង យរបថហ្ល៣៥គី ូថម៉ារតខាងតផូងបឆៀងខាងបកតីឃុាំកាំពង់ឃាល ាំង។ 
 
បនាធ ប់ពីបានទទលួព័ត៌មានបនោះបៅរពឹកដថងទី១១ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមជាំនាញរបស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅ 
ឧទានអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចុោះបៅពិនតិយដល់ទតីាាំងផ្អធ ល់ បដ្ឋយមានការជូនដាំបណីរពីអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន 
និងរបជ្ញជនថដលបានដងឹព័ត៌មានបនោះ។ 
 
បរកាយពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចុោះពិនិតយ និងវាស់ថវងជ្ញក់ថសថងបឃញីថាថមទាំង៣ដុាំបនាោះមានទាំហ្ាំដូចខាងបរកាម៖ ដុាំទ១ី 
មានបបណាថ យរបថវង៣.៤៥ម ទទឹង១.២ម និងកមពស់របថហ្ល០.៨០ម ។ ដុាំទី២មានរបថវងបបណាថ យរបថហ្ល១ម 
ទទឹង០.៧០ម។ ដុាំទី៣មានបបណាថ យរបថវង១.៣០មទទងឹ១.២០ម ។ ចាំបពាោះទូកបឈមីានបរចីនបាំថណកថដលរតវូបាន 
របជ្ញពលរដឌរបមូលមកផថុ ាំបលគីប ។ ចាំថណកទតីាាំងថម និងទូកថដលបានរបទោះបឃញីបនោះ សទិតបៅកបុងទឹកមានទីតាាំងបផសង 
ពីគប ចមាង យរបថហ្ល៤០ថម៉ារតដូចមានកបុងបលង់គាំនូសបរពៀង។ 
 
អបកជាំនាញពុាំទន់អាចសនបិដ្ឋឌ នបានថាថមទាំង៣ដុាំបនាោះជ្ញថមធមមជ្ញត ិ ឬថមសរមាប់សាងសង់ របាសាទបៅប យីបទ។ 
រឯីបាំថណកទូកបឈក៏ីមនិទន់ដឹងអាំពអីាយុកាលពិតរបាកដថដរ។ ដូបចបោះបហ្យីព័ត៌មានលមាិតទក់ទង នឹងថមទាំង៣ដុាំរមួនឹង 
បាំថណកទូកបឈបីនោះ រកុមអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងជូនដាំណឹងបៅបពលបរកាយជ្ញបនថបទៀត បនាធ ប់ពីបានលទន 
ផលពីការសិការសាវរជ្ញវ ។ បចចុបផនបបនោះថដរអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងសហ្ការោ៉ា ងជតិសបិទនជ្ញមួយសាទ ប័នពាក់ព័ននអាជ្ញញ  
ធរថដនដីរគប់លាំដ្ឋប់ថាប ក់ និង របជ្ញពលរដឌមូលដ្ឋឌ នកបុងបាំណងអភិរកស និង ថថរកាវតទុទាំងបនាោះបៅទីតាាំងបដីមឱ្យបាន 
គង់វងស សរមាប់ការបគរពបូជ្ញរបស់របជ្ញពលរដឌ ក៏ដូចអភិរកសទុកជ្ញមរតកបបតិកភណឍ ដ៏មានតដមលរបស់របបទសជ្ញត៕ិ 
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វបីដអូ ៖                                        
                                        
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ     

 
                                                                               
                                                        
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍រគប់រគងអងគរជូនរបតិភូហ្វលីពីីន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      

 
បៅរពឹកដថងទ១ី២ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ដនការរគប់រគងតាំបន់ 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជូនចាំបពាោះគណៈ របតិភូដនរបបទសហ្វលីពីីនបៅទសីាប ក់ការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
របលនបទចាំនួន៤ ថដលរតូវបានបលីកមកបធវបីទបងាហ ញ បដ្ឋយអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាគឺ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
និងបបសកកមមរបស់េលួនរយៈបពលជ្ញង២០ឆ្ប ាំកនលងមក ថដលបងាហ ញបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហុក ទប៉ាងសស អគគនាយករង 
និងរបលនបទចាំនួន៣បផសងបទៀត ថដលបងាហ ញបដ្ឋយអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា គឺកិចចការជួសជុល និងថថរកា 
របាងគរបាសាទកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរការអភិវឌណ និងរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ និងជ្ញចុងបរកាយគឺការងារសហ្គមន៍ 
កបុងតាំបន់អងគរ។ 
 
របតិភូទាំង១០រូបដនរបបទសហ្វលីីពីន ថដលដកឹនាាំបដ្ឋយ បោក Atty. Guiller Asido របលនរបតិបតថដិនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
បរៀបចាំបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននបទសចរនិងតាំបន់សហ្រគស (TIEZA) គឺជ្ញរកុមការងារថដលមកបាំបពញទសសនកិចចកមពុជ្ញតាម 
រយៈកមមវធិីការអនុវតថកិចចសហ្ការរបតិបតថកិារបទសចរណ៍ឆ្ប ាំ២០១៦-២០២០ រវាងរបបទសហ្វលីពីីននងិរបបទសកមពុជ្ញ 
ថដលបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយរកសងួបទសចរណ៍។ បរកាយពសីាថ ប់បងាហ ញ និងសាកសួរសាំណួរបផសងៗបហ្យី គណៈរបតិភូដន 
របបទសហ្វលីីពីនបានបធវីដាំបណីរបៅទសសនារបាងគរបាសាទនានាដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរជ្ញបនថបទៀត។ 
 
បនោះមិនថមនជ្ញបលីកទ១ីបទ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបដីរតួនាទីជ្ញអបកថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ បលីការអភិរកសនងិជួស 
ជុលរបាងគរបាសាទបុរាណដល់បណាថ របបទសបផសងៗ។ កនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏លល ប់បានថចករ ាំថលកបទពបិសាធន៍ 
របបៀបបនោះដល់បណាថ របបទសកបុងតាំបន់អាសា នដូចជ្ញរបបទសភូមា របបទសឥណឍូ បណសុ ីរបបទសសងិហបុរជី្ញបដមី៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថថចកទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌបៅសងាា ត់ទឹកវលិរកងុបសៀមរាប 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
បៅរពឹកដថងទ១ី០ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម ខូយ គឹម ួ ទីរបឹកា និងជ្ញរបលនរកមុការងារសហ្គមន៍ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារបចាាំរកងុបសៀមរាប បានដឹកនាាំរកុមការងារបនថចុោះថចកទឹកដល់របជ្ញពលរដឌ ថដលកាំពុងេវោះខាតបៅ 
សងាា ត់ទកឹវលិ រកងុបសៀមរាប។ 
 
បដ្ឋយសារថតអាកាសលតុបៅថ ហ្ួតថហ្ងបៅថតបនថអូសបនាល យ បានបធវីឱ្យរបជ្ញពលរដឌបសធីរបពញដផធរបបទសជបួរបទោះបញ្ញហ  
កងវោះខាតទឹកសរមាប់បរបីរបាស់ កបុងបនាោះរបជ្ញពលរដឌបៅតាំបន់ឧទានអងគរក៏ជួបរបទោះបញ្ញហ ថបបបនោះថដរ ។ បហ្តុដូបចបោះ 
បហ្យីបានជ្ញអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបៅថតបនថការថចកចាយទកឹសរមាប់របជ្ញពលរដឌបរបីរបាស់ ជ្ញក់ថសថងទឹកសាា តចាំនួន 
៣៥០០លីរត រតូវបានថចកជូនដល់របជ្ញពលរដឌចាំនួន២៥រគួសារកបុងភូមសិណាថ ន់ និងចាំនួន៣៥០០លីរតបទៀតរតវូបាន 
ថចកជូនដល់មជឈមណឍ លកុមារកាំរពាអនថរជ្ញតិ។ 
 
បនោះជ្ញបលកីទ៥ីបហ្យីសរមាប់ការថចកទកឹ របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជូនដល់របជ្ញពលរដឌថដលជួបរបទោះនូវកងវោះខាតទឹក 
សរមាប់បរបីរបាស់ បហ្យីការថចកជូនបនោះបទៀតបសាតនងឹបៅថតបនថរហូ្តដល់របជ្ញពលរដឌមានទឹកបរបីរបាស់ជ្ញធមមតាមក 
វញិ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមិនរតឹមថតមានតួនាទីរគប់រគងអភរិកស និងជួសជុលរបាងគរបាសាទកបុងឧទានអងគរថដលជ្ញសមផតថ ិ
បបតិកភណឍ ពភិពបោកប៉ាុបណាត ោះបទ ថាប ក់ដឹកនាាំរគប់ជ្ញន់ថាប ក់ថតងថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញ 
ពលរដឌទាំងអស់ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញក់ថសថងដូចជ្ញកនលងមករកុមការងារសហ្គមន៍បានចុោះបដ្ឋោះ 
រសាយបញ្ញហ របស់របជ្ញពលរដឌជ្ញបរចីនដល់មូលដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ បហ្យីចាំបពាោះរគួសារថដលឆលងទបនលថមីៗ ក៏ទទួលបាននូវការ 
ឧបតទមភជ្ញសមាភ រៈ និងថវកិាមយួចាំនួនផងថដរ៕ 
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អបកភូមិរតពាាំងបសោះរបារពនពិធីសុាំទឹកបភលៀងបៅបលភីបាំបាថេង 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
អាកាសលតុបៅថ ហ្ួតថហ្ងនាឆ្ប ាំបនោះ បធវឱី្យរតពាាំងបឹងបួរអណថូ ងរសោះរបឡាយ ថដលលល ប់មានទកឹថបររងីេោះ ដីថបករកថហ្ង 
មនុសសេវោះទកឹបរបីរបាស់បសធីររគប់ទីកថនលងរុកខជ្ញតិបរកៀមសវិតរសបពានសតវសាល ប់ហូ្រថហ្េុសពីរាល់ឆ្ប ាំ។ បដ្ឋយបឃញីពីផល 
លាំបាកថបបបនោះបហ្យីរសបនងឹរដូវកាល ថដលរតូវបធវីពិធសុីាំទឹកបភលៀងជ្ញទាំបនៀមរបស់អបករសុកអងគរផងបនាោះ អបកភូមិរតពាាំង 
បសោះ សងាា ត់បគកចក រកុងបសៀមរាប ក៏បានរបារពនពិធីបនោះប ងីបៅបលភីបាំបាថេងកាលពបីពលថមីៗកនលងមកបនោះបដ្ឋយមាន 
កិចចសរមបសរមលួ នងិគាំរទពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផងថដរ។ 
 
ចាំបពាោះបរគឿងរណាថ ប់ថដលបានបរៀបចាំមានបពាត សថណថ ក លង ដាំ ូង រតាវ រសូវ បថងាម ចមាា ប បាយសមល ថផលបឈ ី
កាលរជូកបសាង រ មាន់បសាង រ សាល ធម៌៧រតួ ៥រតួ ៣រតួ បាយសី រមួទាំងមានវង់បភលងពណិពាទយ បដីមផបូីជ្ញថាវ យរពោះភិរុណ 
ថសនមាច ស់ទឹក មាច ស់ដី នងិបារមីដ៏ស័កថិសិទនិបៅបលីភបាំបាថេងបនោះផង។ បនាធ ប់មកអាចារយក៏ចាប់បធវកីិចចរបុងពាលីបងួសងួ 
ដល់អស់បទវតាអារកសអបកតារគប់ទីឋាន នងិមានការនសសកាសមាទនសីលពីរពោះសងឃផងថដរ។ ប៉ាុថនថអវីថដលថបលកជ្ញងការ 
បធវីរាល់ឆ្ប ាំរបស់អបករសុកោងដដបៅរបាសាទនាគព័នន ថដលជ្ញអបករសុកអងគរថដរបនាោះ គឺការរបារពនពធិីសុាំទកឹបភលៀងបៅភបាំ 
បាថេង មានការតាាំងសមាធិសមឹងសាម ធរមួចតិថរមួកាយ រមួបបោះដូងថតមួយបដីមផបីងួសងួសុាំឱ្យរពោះភិរុណ បងាុរបភលៀងមក 
បរសាចរសពថផនដ ីបដីមផសីបស្តងាគ ោះជីវតិសពវសតវបលីថផនដីថដលកាំពុងេវោះទឹកកបុងតរមូវការជវីតិ។ 
 
បងរសពីសិ ី មានរសកុកាំបណីតបៅបេតថកណាថ ល ថដលបានមកតាាំងបលីទកឹដីបសៀមរាប យូរឆ្ប ាំមកបហ្យីនិងជ្ញអបកបរៀបចាំ 
កមមវធិីបងួសួងសុាំទកឹបភលៀង បានរបាប់ថាបនោះជ្ញបលីកទ១ីសរមាប់ការបរៀបចាំពិធីបងួសងួសុាំទឹកបភលៀងបៅបលីភបាំបាថេង បហ្យី 
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ការបរជីសបរសីយកទីបនោះជ្ញកថនលងរបារពនពធិីបរពាោះទីបនោះជ្ញទស័ីកថិសទិនិ ទីថដលមានបារមគីង់បៅស័កថិសមកបុងការរបារពនពិធ ី
បនោះណាស់។ បងរសីបថនទមបទៀតថា ពិធីបនោះបធវីប ងីបដ្ឋយោយបញ្ចូលទាំងរពហ្មមញ្ដសាសនាផង និងរពោះពុទនសាសនា 
ផង។ ការបធវីពិធីបនោះបដ្ឋយសារការអាណិតអាសូរដល់សពវសតវទាំងឡាយរមួនឹងរុកខជ្ញតិផង ថដលេវោះទឹកោ៉ា ងខាល ាំងរហូ្ត 
ដល់សាល ប់ បទីបមានចិតថអាណិតអាសូរបទបីបងរសី និងសាវ មបីានចាំណាយថវកិាផ្អធ ល់េលួនបរៀបចាំពិធកីមមបនោះប ងី។ ពិបសស 
ជ្ញងបនោះបៅបទៀតគឺបធវតីាមទមាល ប់តាាំងពបុីរាណ ថដលឱ្យថតដល់ថេពិសាេ គអឺបករសកុអងគរថតងបរៀបចាំពិធបីួងសងួសុាំទឹក 
បភលៀងឱ្យបភលៀងលល ក់រគប់រគន់ បដីមផបីរសាចរសពថផនដីឱ្យរបជ្ញជនបានបធវីថរសចមាា រ នងិរុកខជ្ញតសិតវទាំងពួងរស់បានសុេ 
រសួល។  
 
បងរសសីងឃមឹោ៉ា ងមុតមាាំថាបនាធ ប់ពីបធវពីិធីបងួសងួបនោះបហ្យី រមួទាំងបុណយកុសល ថដលគត់ នងិរកុមរគសួារបានសាង 
រពមនឹងការសរងួមចិតថសាមាធិរបស់រគប់គប នងឹបធវីឱ្យបមឃបងាុរបភលៀងដូចការបសបីរសុាំជ្ញមនិខាន។  
 
តាមការសបងាតជ្ញក់ថសថងបនាធ ប់ពីបធវីពធិីបួងសួងសុាំទឹកបភលៀង ថដលជ្ញជាំបនឿរបស់អបករសុកអងគរបានបញ្ច ប់ បឃញីថាបមឃ 
មានពពកបមម  បផលកបបនាធ រ នងិមានបភលៀងលល ក់តចិតួចថដរបៅបេតថបសៀមរាប។ បនោះជ្ញសកខីភាពមួយថដលអបករសកុអងគរថតង 
របារពនពិធីបនោះជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ៕ 
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របជ្ញពលរដឌបលេីបងភបាំគូថលនអបអរសាទរបធវបុីណយឆលងសមិទនផលទាំនប់ថបល់ដ្ឋច់ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
ទាំនប់ថបល់ដ្ឋច់ថដលបទបីថតជសួជុលបហ្យីបដ្ឋយកចិចសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងសហ្គមន៍របជ្ញពលរដឌថដល 
រស់បៅបលីេបងភបាំគូថលនឃុាំេបង រសុកសាវ យបល ី រតូវបានរបជ្ញពលរដឌរបារពនពធិីបុណយឆលងតាមរបដពណីបដីមផអីបអរសាទរ 
បៅរពឹកដថងទ១ី៤ថេឧសភាឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ 
 
ទាំនប់ថដលបទីបថតជួសជុលបហ្យីជ្ញសាទ ពរបនោះមានរបថវង៣០ថម៉ារត កមពស់៩ថម៉ារត បាតបរកាម៣៦ថម៉ារត និងដផធខាងបល ី
របថវង២ថម៉ារតកនលោះ។ បនោះជ្ញទាំបន់បុរាណថដលរតូវបានបុពវបុរសថេមរសាងសង់មុនសម័យអងគរ បដីមផទីប់ទកឹបរបីរបាស់ដូច 
នឹងបារាយណ៍ ថដលបយងីបឃញីសពវដថងថដរ។ បដ្ឋយទាំនប់បនោះបានបាក់េូចថលងបរបរីបាស់បកីតតាាំងពីកបុងអាំ ុងទសវតស 
ឆ្ប ាំ១៩៧០។ បៅចុងឆ្ប ាំ២០១៥ សហ្គមន៍របជ្ញពលរដឌបានបសបីមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផឲី្យជយួជ្ញបបចចកបទសដល់ 
ពួកគត់ បដ្ឋយពួកគត់យល់ថាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមានរកមុជាំនាញថដលលល ប់បធវីការសាថ រ និងជួសជុលរបព័ននទឹកបុរាណជ្ញ 
បរចីនកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
បោក ជ្ញម តាន់ បមឃុាំេបងភបាំ បានសថមថងនូវការដឹងគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានឧបតទមភ 
ោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹបលីការងារជសួជុលបនោះទាំងបបចចកបទសសមាភ រៈ និងថវកិា។ បោកបមឃុាំបញ្ញជ ក់ថា ទាំនប់ថបល់ដ្ឋច់បនោះនឹង 
ជួយឲ្យរបជ្ញពលរដឌមានករមតិជីវភាពលារបបសីរថថមបទៀត បដ្ឋយអាងបនោះនងឹកាល យជ្ញកថនលងផគត់ផគង់ទឹកបរបីរបាស់កថនលង 
ចិញ្ច ឹមរត ីនិងជ្ញតាំបន់បទសចរណ៍ ថដលអាចបថនទមចាំណូលដល់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅបលីេបងភបាំបនោះ។ 
 
ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា មានរបសាសន៍កបុងពធិីឆលងសមិទនផលបនោះថាទាំនប់បនោះជ្ញ 
កមាល ាំងបញីស្មរបស់បងបាូនរបជ្ញពលរដឌពតិៗ។ វាជ្ញគបរមាង និងជ្ញគាំនតិផថួចបផថីមរបស់របជ្ញពលរដឌកបុងការជសួជុល 
របស់បុរាណឲ្យមានសភាពបដមីអាចបរបីរបាស់ប ងីវញិបាន។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារគន់ថតជ្ញជាំនួយបងបាូន របជ្ញពលរដឌ 
ថដលមានគាំនិតរសឡាញ់បបតកិភណឍ ដូនតារសាប់។ ថាប ក់ដឹកនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារគប់លាំដ្ឋប់ថាប ក់ ជ្ញពិបសស 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថតងយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះតរមូវការនានារបស់សហ្គមន៍ ជ្ញពិបសសគកឺារបលីកកមពស់សុេុមាលភាព 
និងជីវភាពរបចាាំដថងរបស់របជ្ញពលរដឌ។ 
 
ឯកឧត្តម គុជ ល៉ីណា របលនរកុមការងារបេតថចុោះជយួរសុកសាវ យបលីក៏បានសថមថងនូវអាំណរសាទរចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌ 
អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នជ្ញពិបសសគអឺាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលបានសហ្ការគប ជួសជុលទាំនប់បុរាណបនោះឲ្យបានបរបីរបាស់ប ងី 
វញិរសបតាមតរមូវការជ្ញក់ថសថងរបស់របជ្ញពលរដឌ។ ឯកឧតថមក៏បានសាំណូមពរឲ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជួយជសួជុលទាំនប់ 
បុរាណ២កថនលងបផសងបទៀតថដលសទិតបៅេបងភបាំបនោះថដរ។ 
 
គួររ ាំឭកថា ទាំនប់ថបល់ដ្ឋច់បនោះរតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចាប់បផថីមបធវកីារជួសជុលចាប់ពីចុងថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦មកបដ្ឋយ 
មានការចូលរមួពីគបរមាងអភិវឌណន៍បសដឌកិចចសហ្គមន៍ នងិបបតិកភណឍ អងគររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅកាត់ថា ACHA 
និងមូលនិធិបុរាណវទិាសរមាប់ការអភិវឌណ (ADF)៕ 
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បសចកឋីរបកាសព័ត៌មានសឋពីីសាទ នភាពបដីមបឈថីដលបានរលាំកបុងឧទានអងគរនាោង ចដថងទី១៣ថេឧសភាឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 

នារបសៀលដថងទ១ី៣ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ បវោបមា៉ា ងរបថហ្ល៣:៤៥នាទ ីមានបហ្តុការណ៍បភលៀងលល ក់ និងេយល់បបាកបក់ 
ោ៉ា ងខាល ាំងបៅមឋុ ាំបរបិវណរកុងអងគរធាំមករបាសាទអងគរវតថ។ បហ្តុការណ៍បនោះបានបណាឋ ល ឲ្យមានបដីមបឈធីាំតូចមួយចាំនួន 
េលោះបាក់ថមក េលោះបាក់បដីមរលាំមកបលីផលូវបៅទីតាាំងតាំបន់របាសាទមួយចាំនួនដូចខាងបរកាម៖ 
 
១.បៅបរបិវណរបាសាទរពោះវហិារ៧ថលវងមានបដមីោងមយួបដីមបាក់រលាំសងាត់បលតូីបដូនជីសាប ក់បៅបណាឋ លឲ្យេូចខាត 
មួយចាំននួ។ 

២.បៅបរបិវណចាំណតមុេភបាំបាថេងបាក់ថមកោងធាំៗចាំននួ៤ថមកថតពុាំបងាឲ្យមានេូចខាតអវីបទ។ 

៣.បលីភបាំបាថេងរជងុខាងបកតីបឆៀងខាងតផូងរបាសាទរលាំបដមីកបស្តនធៀកមយួបដីមទាំហ្ាំមុេកាត់របថហ្ល០.៦០ថម៉ារត 
បបណាឋ យជ្ញង១០ថម៉ារតរលាំបលីគាំនរថមចុងថមកបបាកប៉ាោះចាំបណាត ល័យរបាសាទេលោះៗថតពុាំបណាឋ លឲ្យេូចខាតបទ។ 

៤.បៅមុេផារោងធាំេយល់បបាកខាល ាំងចាំតូបអបកលក់បណាឋ លឲ្យរលាំនងិបបុីងដាំបូលតូបអស់មួយចាំនួននងិបាក់ថមកោងមួយ
ថមកធាំថតបៅបទីបដីមបឈបីៅប យី។ 

៥.មុេកសណិខាងលិចបឆៀងខាងបជីងរបាសាទអងគរវតថបាក់បដីមសថងាមួយបដីមរបថវងរបថហ្ល៧ថម៉ារតរលាំកាត់ផលូវ ។ 
បរកាយបភលៀង និងេយល់បានសងប់បនថចិបដីមបឈបីនាោះ រតូវបានរកុមអភិរកសដរពរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកាប់សមាា តយក 
បចញបានរចួរាល់បហ្យី។ 
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៦.មាត់កសិណរជុងខាងលិចបឆៀងខាងបជងីរបាសាទអងគរវតថបាក់បដីមោងពីរបដីមរលាំសងាត់បលីថមកសណិថតពុាំបណាឋ លឲ្យ
មានការេូចខាតបទ។ 

៧.រជុងខាងតផូងបឆៀងខាងលចិដនបេឿនរបាសាទអងគរវតថ បដីមបតាប តមួយបដមីបានបាក់មួយកាំណាត់ថតពុាំបណាឋ លឲ្យមាន 
ការេូចខាតថមរបាសាទបទ។ 

៨.ទីតាាំងជ្ញប់កាំថពងខាងបកតីរបាសាទអងគរវតថរលាំបដមីរកឡាញ់មួយបដីមមុេកាត់របថហ្ល០.៥០ថម៉ារតបបណាឋ យរបថហ្ល
១២ថម៉ារតពុាំបណាឋ លឲ្យេូចខាតថមរបាសាទបទ។ 

៩.កាំថពងខាងបជីងរបាសាទអងគរវតថបដីមសបួលមយួបដីមទាំហ្ាំមុេកាត់របថហ្ល១ថម៉ារតនិងបបណាឋ យរបថហ្ល២០ថម៉ារតបានរ
លាំគងបលីកាំថពងថតពុាំបណាឋ លឲ្យមានការេូចខាតបទ។ 

១០.តាមបបណាឋ យផលូវរកួសរកហ្មខាងបកតីរបាសាទអងគរវតថបាក់បដីមោងមួយបដមីមុេកាត់របថហ្ល០.៨០ថម៉ារតបបណាឋ
យរបថហ្ល១៥ថម៉ារតសងាត់ចាំសាប ក់ការនគរបាលការពារបបតិកភណឍ បណាឋ លឲ្យេូចខាតមួយចាំននួ។ 

១១.បរបិវណខាងបជីងអងគភាពនគរបាលការពារបបតកិភណឍ មុេរបាសាទអងគរវតថរលាំផ្អធ ាំងព័ត៌មានរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា
រតង់មឋុ ាំបរបិវណចាំណតបបណាឋ ោះអាសនប។ 

១២.បៅកបុងបរបិវណដរពបរៅពីទីតាាំងរបាសាទក៏មានបដមីបឈមីួយចាំនួនបានបាក់ថដរថតបយងីកាំពុងសរុបទិនបន័យជ្ញបនថ 
បនាធ ប់បទៀត។ 
 
បរកាយបហ្តុការណ៍បភលៀងនិងេយល់បានសងប់បនថិច ភាប ក់ងារអភិរកសដរពបឈរីបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបធវអីនថរាគមន៍ 
ជ្ញបនាធ ន់ កាប់លោះយកបចញនូវបដីមបឈថីដលរលាំកាត់ផលូវបដីមផសីរមលួចរាចរណ៍ជ្ញបនាធ ន់ និងបដីមបឈថីដលរលាំសងាត់ 
របាសាទមួយចាំនួនបទៀត បយងីក៏បានកាប់លោះថមកបដីមផសីរមាលទមងន់កុាំឲ្យប៉ាោះពាល់របាងគរបាសាទថដរ។ សូមបញ្ញជ ក់ថា 
បហ្តុការណ៍បនោះពុាំបណាឋ លឲ្យមានការេូចខាតដល់របាងគរបាសាទបទ រកុមការងាររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងបាំបពញការ 
ងារោ៉ា ងសកមម និងបនថបៅដថងថសាកបទៀត។ 
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ោនជល់ដាំរ ីរកងុអងគរធាំជ្ញកថនលងរបារពនរពោះរាជពិធីរចត់រពោះនងគល័ជ្ញថមមីថងបទៀតនាឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
រពោះរាជពធិីរចត់រពោះនងគ័លថតងថតរបារពនបធវីប ងីជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបៅកបុងថេពិសាេ បៅឯវាលរពោះបមរុសទតិបៅខាងបជីង 
រពោះបរមរាជវា ាំង ដនរាជលនភីបាំបពញសពវដថងថតឆ្ប ាំេលោះរពោះរាជពិធីបនោះ ក៏បធវីបៅតាមបណាថ បេតថថដរ ថដលមានរបវតថិយូរលង់ 
ណាស់មកបហ្យី។  
 
រពោះរាជពធិីរចត់រពោះនងគ័លបធវីប ងីកបុងបគលបាំណងផសងបមលីរបផបូលរបស់រសុកបទស បៅតាមការបរបិភាគរបស់ «បគឧ- 
សភរាជ»។ មា៉ាងបទៀតក៏ជ្ញការដ្ឋស់បតឿនបរកនីរ ាំឭកដល់របជ្ញជនថេមរ ថដលពឹងថផាកបលីការបធវីកសិកមមជ្ញចមផងបនាោះឱ្យ 
បានដឹងថារដូវវសាបានចូលមកដល់បហ្យី។  
 
បដ្ឋយថ កបៅឆ្ប ាំវក អដឌស័ក ព.ស.២៥៦០ រតូវនឹងដថងទ២ី៤ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ ោនជល់ដាំររីកុងអងគរធាំនឹងកាល យជ្ញ 
ទីតាាំងរបារពនរពោះរាជពធិីរចត់រពោះនងគ័លជ្ញថមីមថងបទៀត ថដលបនោះជ្ញបលកីទី២បហ្យី (បលីកទី១បៅឆ្ប ាំ២០១១) សរមាប់ការ 
របារពន រពោះរាជពិធបុីណយរបដពណីជ្ញតិដ៏ធាំបនោះបៅបលីទឹកដីអងគរ បរកាមរពោះរាជ្ញធិបតភីាពដ៏េពង់េពស់បាំផុតរបស់ ព្រះ 
ករណុាព្រះបា សទមតចព្រះបរមនាថ នទរត្តម ស៉ីហមុន៉ី ព្រះមហាកសព្ត្ននព្រះរោណាចព្ក 
កមពុោ។ 
 
កបុងនាមអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលមានតនួាទីរគប់រគង និងបរៀបចាំរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បានសហ្ការបរៀបចាំទីតាាំងសង់រពោះ 
ពនាល ជ័យ បវទិកាជរមកបគឧសភរាជ និងទីកថនលងសរមាប់ដថងហបសថចនាគ និងបមហួ្រ។ បថនទមពីបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ក៏បានសហ្ការោ៉ា ងជិតសបទិនជ្ញមួយរកុមការងារបរៀបចាំពធិបុីណយជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិ សាោបេតថបសៀមរាប និងរគឹោះសាទ នអងគរ 
បលីការងារបរៀបចាំរពោះថរស ដ្ឋាំបមម  បរសាចបមម  បរៀបចាំបងគន់អនាម័យ បរៀបចាំសថង់តាាំងពព័ិរណ៍ការងារនានា ចងបដ្ឋពាកយ 
បសាល ក រកាសណាថ ប់លប ប់ និងបងាលកខណៈងាយរសួលកបុងការបធវីដាំបណីរបចញចូលរបស់រកុមការងារ និងរបជ្ញជនរមួទាំង 
រគប់កិចចការ ថដលបបរមីឱ្យការបរៀបចាំរពោះរាជពិធីបុណយបនោះ៕ 
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អបកអងគរសងឃមឹថា នឹងមានបភលៀងលល ក់បរកាយបធវពិីធីសុាំទឹកបភលៀងបហ្យី 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 

 

“..ជ្ញរបដពណីបៅបហ្យី បយងីថតងសុាំទឹកបភលៀងជ្ញរបចាាំ បទោះជ្ញមានបភលៀងលល ក់ ឬអត់កថ ី ថតបយងីបៅថតសងឃមឹថា បភលៀងនឹង 
លល ក់បរកាយពីបយងីបធវីពធិីបួងសួងសុាំបៅដថងបនោះបហ្យី។ តាមរូបថដលមកចូលសណឌិ តរបាប់ថា បយងីនងឹបានបភលៀងកបុងដថង 
បនោះឬពីរបីដថងបទៀត...”។ បនោះជ្ញរបសាសន៍បរៀបរាប់របស់ បោកោយ បវឿន អាយុជ្ញង៦០ឆ្ប ាំ ថដលដឹកនាាំបធវីពធិីបងួសួង 
សុាំទឹក បភលៀងបៅរបាសាទនាគព័ននបៅដថងទ១ី៤-១៥ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ 
 

ពិធីសុាំទកឹបភលៀងឆ្ប ាំបនោះ មិនទន់បានទទួលទឹកបភលៀងភាល មៗតាមការសុាំប យី ថដលេុសថបលកពឆី្ប ាំមុនៗ រគន់ថតបធវពីិធីបួង 
សួងសូរតមនថមិនទន់ចប់ផង មហាបមឃក៏បងាុរបភលៀងចុោះមករកថតកថនលងរជកមិនចង់បាន។ បទោះជ្ញោ៉ា ងបនោះកថ ី
បោកោយ បវឿន ថដលដកឹនាាំកមមវធិីបនោះបរៀបរាប់ទាំងកថសីងឃមឹថា បទោះជ្ញដថងបនោះមនិទន់បភលៀង ោ៉ា ងយូរពីរបីដថងបទៀត 
បភលៀងនឹងលល ក់ចុោះមកមិនខាន។ 
 

បោកោយបវឿនបរៀបរាប់ថា បោកោយលល ប់មកបធវពីិធីបងួសួងសុាំទឹកបភលៀងបៅរបាសាទនាគព័ននបនោះ តាាំងពីបៅបកមងមក 
បមល៉ាោះ បដ្ឋយកាលបនាោះបោកោយមកជ្ញមួយនងឹតារបស់គត់ថដលមានអាយុជ្ញង១០០ឆ្ប ាំ។ បោកោយបនថថា ទីបនោះ 
សកថិសទិនិណាស់ឲ្យថតសុាំទឹកបភលៀងគឺដងឹថតបានបហ្យី។ “បពលេលោះ សូមផបីយងីមិនទន់ដឹងថា វាអាចនឹងមានបភលៀងតិច 
ឬបរចីនសរមាប់បធវីថរសក៏បដ្ឋយ ក៏បយងីបៅថតបធវីពិធសុីាំថដរ បរពាោះបបីមនិបធវីពធិីសុាំបទ ថរកងមិនមានបភលៀងលល ក់រគប់រគន់ 
សរមាប់បធវីថរសចមាា រ”។ 
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តាមការសបងាតឆ្ប ាំបនោះ របជ្ញពលរដឌរបថហ្លជ្ញងមួយរយនាក់មកពីភូមិបផសងៗដូចជ្ញ ភូមិភលង់ ោងដដ តារបុកជ្ញបដីម 
បានមកជួបជុាំគប បៅរបាសាទនាគព័នន បដីមផបីធវីពធិីបួងសួងសុាំទឹកបភលៀងរយៈបពលមួយយប់ពីរដថង។ ថត បោកោយ បវឿន 
បលីកប ងីថា កាលពមុីនមានមនុសសថដលមានជាំបនឿបរឿងបួងសួងសុាំទកឹបភលៀងបនោះបរចីនណាស់ ឲ្យថតដល់បពលបធវីមថងៗ 
មនុសសមកចូលរមួថណនណាន់តាន់តាប់ មិនថមនមកថតពីបីភូមិថកផរៗបនោះបទ គឺមកតាាំងថតពភូីមិបផសងៗឆ្ង យបទៀត។ 
“សពវដថងមនុសសបគមនិសូវបជឿ! បគមិនសូវមកចូលរមួបរចីនដូចមុនបទ! ណាមួយពីបដមីបយងីមានមុេរបរអីបរៅពីថរសចមាា រ 
ចឹងបហ្យី មាប ក់ៗមានបពលទាំបនរមកចូលរមួបរចីន ថតឥ ូវបគរវល់បធវីការងារបរចនីបពកបទបីមិនសូវមានអបកចូលរមួប៉ាុនាម ន”។ 
 

បទោះបានទទួលបភលៀងភាល មៗ ឬមិនទន់បានកថ ី ពិធសុីាំទឹកបភលៀងបៅរបាសាទនាគព័ននឆ្ប ាំបនោះ បៅថតរបរពឹតថបៅតាមទាំបនៀម 
ទមាល ប់ ដូចថដលលល ប់របតបិតថិមករាល់ឆ្ប ាំថដរ។ បដ្ឋយដថងដាំបូងបគបរៀបចាំពិធីរបុងពលី របកាសបងួសួង និងថសនបរគឿង 
សាំថណនបផសងៗ។ ពិធីជ្ញបនថ គឺការនិមនថរពោះសងឃចបរមីនរពោះបរតិថ។ មានពិធីមយួបទៀត ថដលរតូវបានរបារពនប ងីបនាធ ប់ 
ពីចបរមីនរពោះបរតិថបហ្យី បនាោះគឺពិធចូីលរូប។ ពិធីបញ្ចូ លរូបឆ្ប ាំបនោះ មានរូបចូលមកសណឌិ ត៤គ ឺ ជមពូទវីប សាំបៅមាស 
ភុជងគនាគ នងិនាងរគបលកខណ៍បពលមកចូលមក បផថមីោបបមស ហូ្បបរគឿងរសវងឹបផសងៗ រា ាំពត់ថពនបៅតាមចងាវ ក់បភលង 
និងទសសន៍ទយទឹកបភលៀង ជូនពរកូនបៅសុេសបាយដូចសពវដងថដរ។ 
 

                                                                                      
                                                         (                    ) 
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អបកជាំនាញអភិរកសថមដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងជសួជុលថផថរបៅបលរីបាសាទថរបរបូ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
រកុមអបកជាំនាញអភិរកសថមដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមួយរកមុ ថដលមានគប របមាណ៣បៅ៤នាក់ កាំពុងថតរបតឹបរបៀងផចតិផចង់ 
ជួសជុលចមាល ក់ថផថរបៅបលីរបាសាទថរបរូប ថដលកាំពុងរងភាពពុកផុយខាល ាំង។ ថផថរមួយផ្អធ ាំងបនោះលល ប់បានជួសជុលមថងរចួមក 
បហ្យីបដ្ឋយរកុម GACP ថដលកាលបណាោះជ្ញការជួសជុលថបបសបស្តងាគ ោះបឋម។ 
 
បោក រកី បរ ៉ាត ថដលកាំពុងដកឹនាាំការងារជសួជុលបនោះពនយល់ថាបដ្ឋយបមលីបឃញីថាថផថរ បនោះមានការពុកផុយជ្ញបនថបទៀត 
បទីបរកុមការងារសបរមចបធវីការជួសជុលជ្ញថម។ី “ធមមតាការជួសជុលថតប៉ាុណតឹ ងឯង បបីបយងីជួសជុលបហ្យីបឃញីថា វាបៅ 
មាាំទាំក៏អរបៅ ថតបបីបឃញីថាវាបៅថតបនថពុកផុយ ក៏រតូវមកបមលីវាមថងបទៀតមិនថមនអាងថតជសួជុលរចួបហ្យីក៏ហ្បីៅ 
ថលងេវល់បនាោះបទ បយងីរតូវថតរត ប់មកបរកាយមកតាមដ្ឋនការងារបនាោះបទៀត។ បនោះបហ្យីគឺការងារអភិរកសបនាោះ”។  
 
បោក បរ ៉ាត ពនយល់បនថថាការជួសជុលថដលរកុមរបស់បោកកាំពុងអនុវតថបនោះ គឺសមាា តជ្ញតិថសល ជ្ញតិអាំបលិបលថីម និងពរងឹង 
សាច់ថមប ងីវញិកុាំឲ្យបនថរបបោះលល ក់បទៀត។ គបរមាងបនោះនងឹរតូវចាំណាយរបថហ្ល៦ថេបទបីរចួរាល់។ “ការងារបនោះតចិបទថត 
បយងីរតូវបរបីបពលបវោសនសមឹៗ និងថាប ក់ថមមតាមបបចចកបទស ថដលបយងីលល ប់បានបរៀនសូរត និងអនុវតថកនលងមកដូច 
ថថរកាកូនបកមងតូចចឹងបរពាោះជ្ញការជួសជុលរបស់បុរាណ ថដលមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្ប ាំមកបហ្យី បបីរបញាប់របញាល់បពក 
អាចបាក់កាច់ ឬរបបោះលល ក់េូចខាតបលសីបដីមបៅវញិ”។ 
 
បនោះជ្ញជាំហានទីពីរបហ្យីសរមាប់ការងារជសួជុលរូប និងចមាល ក់បៅរបាសាទថរបរូប។ ជាំហានទ១ីរកុមការងារបានជសួជុល 
រូបបតាចាំនួន៣របូថដលបានរចួរាល់ និងដ្ឋក់បលទីីតាាំងបដមីជ្ញសាទ ពរ។ សរមាប់ជាំហានជ្ញបនថរកុមការងារនឹងជួសជុលរូប 
បតាមួយចាំននួបទៀត ថដលបៅបាក់ថបកបលីរបាសាទថរបរូបបនោះ។ បោក បរ ៉ាត បញ្ញជ ក់ថាកបុងបពលដាំណាលគប បនោះ រកុមការងារ 
របស់បោកពីររកុមបទៀតកាំពុងថតជួសជុលចមាល ក់នាគបៅរបាសាទបនាធ យសាំថរ ៉ា និងចមាល ក់បតាបៅរបាសាទរកវា៉ា ន់។ រកុម 
ការងារទាំង៣ការដ្ឋឌ នបនោះមានគប ១៨នាក់ ថដលថតងឆ្ល ស់គប ជ្ញរបចាាំបផ្អថ ោះផថូរបទពិបសាធន៍ការងារគប បៅវញិបៅមក។ 
 
ភាពបជ្ញគជ័យជ្ញបនថបនាធ ប់ដនការជួសជុលនូវបបតិកភណឍ ដូនតាបនោះ ជ្ញការបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីពីសមតទភាពរបស់អបកជាំនាញ 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលមានសមតទភាពរគប់រគន់កបុងការបាំបពញបបសកកមមរបស់េលួន និងជ្ញបទពិបសាធន៍ដ៏សាំខាន់ 
្នបៅជសួជុល និងអភិរកសវតទុសិលផៈបផសងបទៀតថដលទទួលរងការេូចខាតថបបបនោះឲ្យមានតួនាទ ីនិងតដមលប ងីវញិ។ 
 
របាសាទថរបរូបជ្ញរបាសាទភបាំ ថដលរតូវបានកសាងប ងីបដមីផឧីទធិសដល់រពហ្មញ្ដសាសនា។ របាសាទថរបរូបមានទីតាាំងសទិត 
បៅចមាង យរបមាណ ២៣០០ថម៉ារតពីផលូវថេវងវង់ធាំ និងវង់តូចដនតាំបន់អងគរកបុងបេតថបសៀមរាបរតង់រជុងរសោះរសង់ ដនផលូវថកង 
កាច់បៅទសិខាងបជងី និងសទិតបៅចមាង យរបមាណ៥០០ថម៉ារតពខីាងតផូងតាំបន់ទកសណិដនបារាយណ៍ ទិសបូព៌ាគឺរតង់ 
បបងាគ លគ ូីថម៉ារតបលេ១៦។ របាសាទថរបរូបរតូវបានកសាងប ងីបៅចុងសតវតសរទ៍១ី០កបុងគ.ស ៩៦១ បដ្ឋយរពោះបាទ 
រាបជស្តនធវរ មន័ បដីមផឧីទធិសថាវ យចាំបពាោះរពហ្មញ្ដសាសនា៕ 
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វបីដអូ ៖ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារកបឃញីទីតាាំងឧសាហ្កមមសលថដកបុរាណបៅតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      

 
 

អបកជាំនាញបុរាណវទិាកាំពុងបធវកីាំណាយរតពាាំងបខាម ចមុននឹងអនុញ្ញដ តជូនអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នបធវីការសាថ រប ងីវញិ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
រកុមអបកជាំនាញបុរាណវទិា ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងបធវកីាំណាយបនាធ ន់មយួបៅបលីទាំនប់រតពាាំងបខាម ច ថដលសទតិបៅកបុង 
ភូមិរសោះរសង់ខាងតផូង សងាា ត់នគរធាំ រកងុបសៀមរាបមុននឹងអនុញ្ញដ តឲ្យអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នដនសងាា ត់នគរធាំ បធវីការសាថ រ 
ប ងីវញិ។ ការបធវីកាំណាយបៅបពលបនោះបដីមផសីាថ ររតពាាំងបុរាណប ងីវញិបៅបពលបនោះ គឺរសបតាមការអាំពាវនាវរបស់ 
របមុេ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញេណៈបពលថដលកមពុជ្ញកាំពុងជួបរបទោះនឹងបរគោះរា ាំងសងួត បដីមផឲី្យសាទ ប័នរគប់ជ្ញន់ថាប ក់យក 
ចិតថទុកដ្ឋក់សាថ ររតពាាំង និងរសោះបុរាណប ងីវញិសរមាប់ទប់ទឹកបរបីរបាស់កុាំឲ្យេវោះខាតនាឆ្ប ាំខាងមុេៗ។ 
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បោក ងា៉ា  ចុង បៅសងាា ត់នគរធាំ បានបរៀបរាប់ថារតពាាំងបខាម ចជ្ញរតពាាំងបុរាណ បហ្យីបចចុបផនបបានលុបបសធីរថតទាំងរសុង 
របជ្ញពលរដឌបានបធវ ី ថរសកបុងរតពាាំងបនោះជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបទៀតផង។ បដីមផកុីាំឲ្យរតពាាំងបុរាណបនោះលុបបាត់ បទីបសហ្គមន៍ 
ភូមិសងាា ត់ មានគបរមាងសាថ របបងាីតជ្ញរមណីយដ្ឋឌ នដ្ឋក់ទឹក ដ្ឋក់រតីឲ្យបានេួបរបាាំងេួបវសាបបរមីផលរបបោជន៍ 
សហ្គមន៍ និងបដ្ឋោះរសាយជីវភាពជូនរបជ្ញពលរដឌកុាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌបធវីចាំណាករសុក។ 
 
បោក ថូ ថុន អបកជាំនាញបុរាណវទិាថដលកាំពុងដកឹនាាំការបធវីកាំណាយបានឲ្យដឹង បៅរបសៀលដថងទី១៨ ថេឧសភា 
ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះថា រកុមការងាររបស់បោកកាំពុងបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវថផបកបុរាណវទិាបៅបលីទីទលួទាំនប់ដនរតពាាំង និងចាំ 
កណាថ លរតពាាំង បដមីផបីងាា រការប៉ាោះពាល់ណាមួយមុនបពលថដលអនុញ្ញដ តឲ្យមានការសាថ ររតពាាំងប ងីវញិ ។ បោកថុន 
បរៀបរាប់ថា ការបធវីកាំណាយបនោះក៏កបុងបគលបាំណងដងឹពីកាំណកបងគរដីកបុងរតពាាំងបុរាណ បហ្យីនឹងផថល់អនុសាសន៍ដល់ 
អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នថាបតីគួរជីករតពាាំងបនោះប ងីវញិកបុងជបរៅណាថដលសមរសប និងមនិបធវីឲ្យប៉ាោះពាល់បទសភាពវបផធម៌ដន 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
បោកបថនទមថាបដ្ឋយសារកាំណាយបនោះ រតូវបធវបីនាធ ន់បឆលយីតបនងឹសាំបណីសុាំរបស់បៅសងាា ត់ និងបដ្ឋយយល់ថារតពាាំង 
បុរាណ មនិមានផលប៉ាោះពាល់ថផបកបុរាណវទិាខាល ាំងដូចទលួរបាសាទជ្ញបដីមបនាោះ បទីបរកុមការងារសបរមចបធវកីាំណាយ 
បដ្ឋយបរបីបរគឿងចរកជាំនសួឲ្យការបធវីកាំណាយបដ្ឋយដដថដលអាចចាំណាយបពលយូរដល់បៅរាប់ថេ ។ អបកដឹកនាាំកាំណាយ 
រូបបនោះបញ្ញជ ក់ថាការបធវកីាំណាយរបស់រកមុបោកនងឹបញ្ច ប់កបុងបពលរបថហ្ល១សបាថ ហ៍្បទៀត បហ្យីបនថពីបនាោះអាជ្ញញ ធរ 
មូលដ្ឋឌ ន អាចចាប់បផថីមសាថ ររតពាាំងបុរាណបនោះប ងីវញិបានបហ្យី។ 
 
បោក ថញ៉ាម រសម ី មស្តនថជីាំនាញដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹអោះអាងថា ការសាថ ររតពាាំងបុរាណបនោះគឺជួយដល់កចិចការអភិរកស 
រតពាាំងបរពាោះការសាថ របនោះនឹងបធវីឲ្យរតពាាំងសទិតបៅយូរអថងវងតបៅបទៀត មិនកាល យជ្ញវាលថរសឬជ្ញទីសាងសង់លាំបៅឋាន 
របស់របជ្ញពលរដឌ។ 
 
រតពាាំងបខាម ចមានទីតាាំងបៅខាងបកីតរបាសាទបាតជុាំ មានបបណាថ យ៣៨៧ថម៉ារត និងទទឹង១៧៤ថម៉ារត។ សពវដថងរតពាាំងបនោះ 
រាក់បសធីរថតបមីលថលងសាគ ល់ថាជ្ញរតពាាំងបៅបហ្យីរពមទាំងមានរបជ្ញពលរដឌចូលបៅបធវីថរសបទៀតផង ។ ការផថួចបផថីមកបុង 
ការសាថ ររតពាាំងបុរាណរបស់សហ្គមន៍បៅបពលបនោះ ជ្ញការឆលុោះបញ្ញច ាំងឲ្យបឃញីពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់រសឡាញ់ ថថរកា 
មត៌កដូនតា។ បនោះជ្ញសកមមភាពចូលរមួអភិរកសរបស់សហ្គមន៍ថដលគួរឲ្យបលីកទកឹចិតថរគប់មជឈដ្ឋឌ នទាំងអស់៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួពិធីរ ាំឭកវញិ្ញដ ណកខននជនរមួជ្ញតិ២០ឧសភា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
កាលពីរពកឹដថងទ២ី០ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបរកាមការដកឹនាាំរបស់ ឯកឧត្តម សងឺ គង ់ ទីរបឹកា 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងមស្តនថបុីគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមយួចាំនួនបទៀត បានចូលរមួពធិីរ ាំឭកវញិ្ញដ ណកខននជនរមួជ្ញតិថដល 
បានសាល ប់កបុងរបបកមពុជ្ញរបជ្ញធិបបតយយ ជ្ញមួយរពោះសងឃ អាជ្ញញ ធរបេតថ មស្តនថីជុាំវញិបេតថ សិសានុសិសស របជ្ញពលរដឌោ៉ា ង 
បរចីនកុោះករបៅវតថបទពបពាធិវងស រកុង-បេតថបសៀមរាប។ 
 
ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំដថងទ២ី០ឧសភាគឺជ្ញទិវារបារពនពិធីរ ាំឭកវញិ្ញដ ណកខននជនរមួជ្ញត ិ ថដលបានសាល ប់បដ្ឋយសាអាំបពីដ៏សាហាវបឃារ 
បៅយង់ឃបងដរពដផសបាំផុត កបុងរបបកមពុជ្ញរបជ្ញធិបបតយយរបល័យពូជសាសន៍ថេមររកហ្ម ថដលដឹកនាាំបដ្ឋយ ប៉ាុល ពត 
បអៀង សារ ី  បេៀវ សាំផន របកបបដ្ឋយបសចកថីបសាកសាថ យ និងអាបឡាោះអាល័យោ៉ា ងដរកថលង។ 
 
រយៈបពលជតិ៤ឆ្ប ាំដនរបបថេមររកហ្មបនោះរបជ្ញជនកមពុជ្ញទាំងអស់ បានរស់បៅកបុងគុកឥតជញ្ញជ ាំងដ៏លវីងជូរចត់ទទួលរងនូវ 
ទរុណកមមរគប់ថបបោ៉ា ង និងបសាកនាដកមមដ៏ធាំបធងបាំផុតសរមាប់មនុសសជ្ញត ិ និងសងគមជ្ញតិទាំងមូលតាមរយៈការបាត់ 
បង់នូវការអភិវឌណជ្ញត ិ ការរស់បៅដូចសតវលតុការនិរាសរពាត់របាស រគួសារ សាច់ញាតិបោហ្តិ ឪពុកមាថ យ បថីរបពនន 
បងបាូន កូនបៅគួរឲ្យបសាកសថរងង ជ្ញពិបសសការកាប់សមាល ប់ជ្ញតិសាសន៍ឯង ពលរដឌេលួនឯងោ៉ា ងសាហាវដរពដផសអស់ 
របមាណជ្ញងបោីននាក់។ 
 
បរកាយដថងរ ាំបដ្ឋោះដថង៧មករា ឆ្ប ាំ១៩៧៩ គឺជ្ញជ័យជាំនោះមយួដ៏រតចោះរតចង់ពិតជ្ញបានជយួសបស្តងាគ ោះជ្ញត ិ មាតុភូម ិ និង 
របជ្ញជនកមពុជ្ញឲ្យរស់រានមានជីវតិប ងីវញិ និង បងាលកខណៈសមផតថឲិ្យបយងីទាំងអស់គប បានចាប់បផថីមសាជ្ញថមកីបុងការ 
អភិវឌណរបបទសជ្ញតិ និងកសាងរបវតថិសាស្តសថរបស់េលួនពបីាតដដទបទ។ 
 
បនោះជ្ញសកខីកមមដនរបវតថសិាស្តសថរបស់របបទសកមពុជ្ញបយងីកបុងអតីតកាលដ៏ជូរចត់បាំផុត ថដលបយងីទាំងអស់គប មិនអាចបាំបភលច 
បាន និងគួរថតនឹករ ាំឭក រពមទាំងចងចាាំវាទុកបដមីផកុីាំឲ្យបយងី និងកូនបៅបយងីជាំនាន់បរកាយបដីរជ្ញន់ដ្ឋនកង់របវតថសិាស្តសថ 
ចាស់ និង បគចបជៀសវាងកុាំយកតរមាប់តាមបដមីផរីបបទសជ្ញតិបយងីមានបសទរភាពសុេសនថិភាព និង ចូលរមួគប អភិវឌណ 
របបទសជ្ញតិបយងី ឲ្យមានសុេដុមរមនា និងរកីចបរមីនតបៅមុេបទៀត។ មានសនថភិាពបទីបមានការអភិវឌណ៕ 
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រកមុអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរកាំពុងបរៀបចាំរបឡាយរ ាំបដ្ឋោះទឹកបៅរបាសាទបនាធ យរស ី
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
រកុមអបកជាំនាញថផបករគប់រគងទឹកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកាំពុងបរៀបចាំរបព័ននទឹក បដ្ឋយបងាប់ទុបោដ្ឋក់តាមបបណាថ យផលូវ 
ចូលពីបខាល ងទវ រចូលបៅកសណិដនរបាសាទបនាធ យរស ី ។ ការបរៀបចាំរបព័ននទឹកបនោះគឺបដីមផបីញ្ជូ នទឹកកុាំឲ្យដក់បៅយូរបពល 
បភលៀងលល ក់មថងៗ និងបដីមផបីលីកតដមលបទសភាពវបផធម៌ ដនរបាសាទជ្ញពិបសសគសឺរមួលដល់ការបធវដីាំបណីររបស់បភញៀវ 
បទសចរកបុងរដូវបភលៀង។ 
 
កូនរបឡាយតូចថដលរតូវជីកបរៀបចាំរបព័ននទឹកបនោះមានពីរខាងអមផលូវចូលបដ្ឋយមាខ ងៗមានរបថវង៧៥ថម៉ារត បចញពីចាំណុច 
បខាល ងទវ របចញបៅភាជ ប់នឹងរននទឹកចាស់ ថដលបនសល់ទុកពសីម័យបុរាណបងហួសចូលបៅកសណិ។ កិចចការបនោះបធវីប ងីបដ្ឋយ 
កិចចសហ្ការរវាងនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក និងនាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ កបុងការបធវ ី
កាំណាយបុរាណវទិាមុននងឹ្នដល់ការជីករបឡាយបងាប់ទុបោ។ 
 
កាលពីដថងទី១៩ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ បោក សារាយ គមឹហួ្ល អបកជាំនាញបុរាណវទិាបានបញ្ញជ ក់ ថារកុម 
របស់បោកបានមកសិកា និងបធវីកាំណាយបុរាណវទិា បដ្ឋយបធវីការជកីសាកលផងបៅតាមបបណាថ យផលូវ ថដលរតូវបរៀបចាំ 
របព័ននទកឹរយៈបពលពីរបីថេមកបហ្យី ។ ការបធវីកាំណាយបុរាណវទិាបនោះគឺបដីមផលីនាថាការបរៀបចាំរបព័ននទកឹនឹងមិនប៉ាោះ 
ពាល់បបតកិភណឍ ថដលកប់បៅកបុងដ ី និងបដីមផឲី្យបោបល់ដល់រកុមអបកជាំនាញរគប់រគងទឹកថាបត ី អាចជីកកបុងជបរៅណា 
បាន និងរតូវបធវឲី្យមានគមាល តប៉ាុនាម នពីរគោឹះរបាសាទជ្ញបដមី។ 
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បោក ថញ៉ាម រសម ី មស្តនថីដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក ថដលកាំពុងដកឹនាាំការងារបនោះបានពនយល់ថាឆ្ប ាំមុនៗ បពលបភលៀងលល ក់ 
មថងៗ ថតងមានទឹកដក់បៅយូរជ្ញប់នឹងមាត់ផលូវអាចបធវីឲ្យមានបញ្ញហ ដល់ថមរបាសាទ និង បធវីឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់ការបធវដីាំបណីរ 
របស់បភញៀវបទសចរ ជ្ញពិបសសគឺបធវីឲ្យបាត់បង់សរមស់របាសាទមួយថផបកថដរ។ “បយងីបរបីទុបោទាំហ្ាំ២តឹកបហ្យីរតង់អាង 
បបណាថ ោះទឹកបយងីនឹងបរៀបថមបាយបរកៀមដ្ឋក់ពីបលីបដមីផកុីាំឲ្យបឃញីអាងចាស់បពក។ ការងារបនោះនឹងរតូវចាំណាយបពល 
របថហ្ មួយថេបទៀត រចួរាល់បហ្យី”។ 
 
កាលពីឆ្ប ាំ២០០៧កបុងបពលថដលរបបទ សវីស កាំពុងបធវីការអភិរកសរបាសាទបនាធ យរស ី រកុមអបកជាំនាញក៏បានបធវីរបព័ននទឹក 
រចួមថងបហ្យីថតការបធវីបនាោះ គឺបធវីថតថផបកខាងកបុងដនរបាសាទថតប៉ាុបណាត ោះ បដីមផរី ាំបដ្ឋោះទឹកពីកបុងរបាសាទចូលកសណិបដ្ឋយ 
ពុាំបានបធវីរបព័ននរ ាំបដ្ឋោះទឹកតាមបបណាថ យផលូវចូលបនាោះប យី៕ 
 

    
 

    
 

ពលរដឌរងបរគោះបដ្ឋយសារេយល់រលាំផធោះបានទទលួអាំបណាយសបស្តងាគ ោះបឋមពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាតាមរយៈរកុមការងារសហ្គមន៍របចាាំរសុករបាសាទបាគង នារពឹកដថងទី២៣ ថេឧសភា បនោះបាននាាំយក 
អាំបណាយសបស្តងាគ ោះបឋមរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថី 
ការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅជូនរបជ្ញពលរដឌមួយរគួសារ ថដលមានអាសយដ្ឋឌ នបៅភូមកិញ្ជ រ 
ឃុាំរលួស ថដលរងបរគោះបដ្ឋយរតូវេយល់ពយុោះដួលរលាំផធោះទាំងរសុងកាលពីបដីមថេឧសភាកនលងបៅ។ 
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ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា ទីរបឹកានិងជ្ញរបលនរកមុការងាររបចាាំរសុករបាសាទបាគង មានរបសាសន៍កបុងឱ្កាសថចក 
ជូនអាំបណាយសបស្តងាគ ោះបឋមបនោះថា ការថចកជូនអាំបណាយបនោះជ្ញការសបស្តងាគ ោះបឋមចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌរងបរគោះ។ ថវីតផតិវា 
មិនបរចីនថត វាពិតជ្ញអាចជយួរ ាំថលកទុកខលាំបាករបស់របជ្ញពលរដឌបានេលោះថដរ។ ឯកឧតថមបនថថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា មិន 
រតឹមថតយកចិតថទុកដ្ឋក់បលីការងារអភិរកសរបាងគរបាសាទ ថដលជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ ប៉ាុបណាត ោះបទ ថតក៏បានយកចតិថទុកដ្ឋក់ 
ជ្ញរបចាាំបលសុីេទុកខរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរផងថដរ។ 
 

បោក សាាំង បហ្ង ថដលជ្ញមាច ស់ផធោះខាងបលីបានបលីកប ងីថាបោកសបាយចិតថខាល ាំងណាស់ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បានយកចតិថទុកដ្ឋក់ នាាំយកអាំបណាយមកថចកជូនដល់រគួសារបោក ថដលរងបរគោះបដ្ឋយសារេយល់ពយុោះដលួរលាំផធោះ។ 
ជ្ញមួយគប បនោះបោកក៏បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញពិបសសគ ឺឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ 
អាន និងបោកជាំទវ ថដលបានយកចតិថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះរគួសារបោក និងរបជ្ញពលរដឌទូបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 

អាំបណាយថដលបានផថល់ជូនរគួសារជនរងបរគោះបដ្ឋយេយល់ពយុោះបនោះមានអងារ៥០គី ូរកាម, មីខាល ឃុាំ៣បកស , រតីេកាំប៉ាុង 
៤យួរ, ទឹករត៣ីយួរ, ទឹកបមធស២ដបធាំ, ទឹកសុីអុីវ៣យួរ, ប ីបចង៥កញ្ច ប់, អាំបិល៣កញ្ច ប់, សារស៥គី ូរកាម, តង់១ , 
កបនធល១ និងថវកិាចាំនួន៤០មុឺនបរៀល។ 
 

បោក បអឿន សាំអុន អនុរបលនរកុមបលខាធកិារដ្ឋឌ នការងារសហ្គមន៍ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់ថាេយល់ពយុោះ 
ថដលបក់បបាកមកបលីតាំបន់អងគរប៉ាុនាម នដថងមុនបនោះ បានបណាថ លឲ្យផធោះរបជ្ញពលរដឌ ថដលកាំពុងរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគររងបរគោះចាំនួន៦១រគសួារ បដ្ឋយកបុងបនាោះឃុាំដូនថកវចាំនួន៣៧រគួសារ រលាំទាំងរសុង១៤រគួសារ ឃុាំខាប តចាំនួន 
២៣រគួសារ រលាំទាំងរសុង១០រគួសារ និងឃុាំរលួស១រគសួាររលាំទាំងរសុង។ បចចុបផនបរកុមការងារសហ្គមន៍ កាំពុងបរៀបចាំ 
កញ្ច ប់អាំបណាយសបស្តងាគ ោះបឋមរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន បដមីផថីចកជូនរកុមរគសួារ របជ្ញពលរដឌ 
រងបរគោះជ្ញបបណថី រៗបហ្យី៕ 
 

    
តាមរបផបូលកបុងរពោះរាជពិធីរចត់រពោះនងគល័ឆ្ប ាំបនោះរសវូបពាតសថណថ កនឹងទទលួបានលទនផលលារបបសរី 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
រពោះរាជពធិីរចត់រពោះនងគ័លឆ្ប ាំបនោះ រតូវបានបរៀបចាំប ងីបៅបលីទឹកដីបសៀមរាបអងគរ បៅមុេរពោះោនជល់ដាំរនីារពកឹដថងទ២ី៤ 
ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦រតូវនងឹដថង៤បរាចថេពិសាេពុទនសករាជ ២៥៦០ បរកាមរពោះរាជ្ញធិបតីភាពដ៏េពង់េពស់បាំផុត ដន 
ព្រះករណុាព្រះបា សទមតចព្រះបរមនាថ នទរត្តម ស៉ីហមនុ៉ី ព្រះមហាកសព្ត្ននព្រះរោណាចព្ក 
កមពុោ បដ្ឋយមានការចូលរមួពីថាប ក់ដឹកនាាំនងិរបជ្ញពលរដឌោ៉ា ងបរចីនកុោះករ។ 
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កបុងពិធីរពថលងបគឧសភរាជឲ្យបរបិភាគអាហារ៧របបភទគរឺសូវ បពាត សថណថ ក លង បមម  ទឹក និងរសា បឃញីថាអាហារ៣ 
របបភទគឺរសូវ បពាត នងិសថណថ ក រតូវបានបគឧសភរាជបរបិភាគ បរចនីជ្ញងបគថដលបនោះជ្ញរបផបូលថាដាំណាាំទាំង៣របបភទ 
បនោះនឹងទទលួបានលទនផលលារបបសីរកបុងឆ្ប ាំបនោះ។ 
 
បដ្ឋយថ កបរៅពទីិដឌភាពរចត់រពោះនងគ័ល ពិធីបនោះក៏រតូវបានបរៀបចាំតាាំងពិព័រណ៍សមិទនផលការងារដនបណាថ រកសួង មនធីរ 
នានា ថដលតាំណាងឲ្យដាំបណីរការសាទ ប័នជ្ញតិទាំងមូលផងថដរ។ កបុងនាមជ្ញដដគូសហ្ការបរៀបចាំពិធី និងជ្ញសាទ ប័នអភរិកស 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏មានសថង់ពិព័រណ៍ ថដលបងាហ ញពីរាល់សកមមភាព និងសមទិនផលដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាដូចជ្ញ៖ អាំពីរបព័ននលរាសាស្តសថអងគរនងិវស័ិយកសកិមមកបុងតាំបន់អងគរ អាំពីកិចចការអភិរកស នងិអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយ 
ចីរភាពកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ កបុងបនាោះថដរអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានតាាំងបងាហ ញនូវ រូបចមាល ក់តូចៗថដលបងាហ ញអាំព ី
កសិកមមសម័យអងគរ និងរកមរបតិបតថអិងគរថដលថណនាាំបភញៀវបទសចរ ឱ្យយល់នូវតដមលអងគរជ្ញពិបសសទបងវីរតូវរបតិបតថិបពល 
ទសសនារបាសាទ ផធោះថេមរបុរាណ នងិវធិីសាស្តសថជសួជុលអភិរកសថមរបាសាទ។ 
 
តាមរយៈសថង់ពិព័រណ៍ទាំងបនោះ មស្តនថីជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានពនយល់ថាវ យរពោះមហាកសរត ថាប ក់ដកឹនាាំ និង 
បភញៀវជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិថដលបានោង និងអបញ្ជ ីញទសសនាោ៉ា ងលមាិតផងថដរ។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ក៏បាន 
ថចកទឹកជូនបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ និងបភញៀវបទសចរទាំងអស់ ថដលមកទសសនាកមមវធិីរយៈបពល៤ដថង បដ្ឋយមិនគតិដថលគចឺាប់ 
ពីដថងទី២៣ រហូ្តដល់ដថងទ២ី៦ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦។ បនោះជ្ញគឺបមាទនភាពដ៏ដរកថលងថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបាន 
សហ្ការបរៀបចាំរពោះរាជពធិីដ៏របកបបដ្ឋយេលឹមសារ និងរកាបាននូវរពោះរាជបបវណីដ៏ផូរផង់របស់ជ្ញតិបយងី៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកទឹកបដ្ឋយមិនគិតដថលកបុងអាំ ុងរពោះរាជពិធីរចត់រពោះនងគល័ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
បដីមផអីបអរសាទររពោះរាជពធិីរចត់រពោះនងគ័ល ថដលរបារពនប ងីបៅកបុងបរបិវណមុេរពោះោនជល់ដាំរ ី បរកាមរពោះរាជ្ញធិបត ី
ភាព ដ៏េពង់េពស់បាំផុតដន ព្រះករណុាព្រះបា សទមតចព្រះបរមនាថ នទរត្តម ស៉ីហមុន៉ី ព្រះមហាកសព្ត្ 
ននព្រះរោណាចព្កកមពោុ បនាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងថចកទឹកជូនបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ និងបភញៀវបទសចរទាំងអស់ 
ថដលមកទសសនាកមមវធិីរយៈបពល៤ដថងបដ្ឋយមនិគិតដថលគឺចាប់ពីដថងទ២ី៣ រហូ្តដល់ដថងទ២ី៦ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
ទីតាាំងថចកចាយទកឹមានពីរកថនលង សទិតបៅថផបកខាងបជីង និងខាងតផូងដនរពោះោនជល់ដាំរថីដលជ្ញទតីាាំងរបារពនពិធី។ 
 
អារស័យបហ្តុបនោះសូមសាលរណជនបភញៀវបទសចរជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតិទាំងអស់ ថដលមកទសសនារពោះរាជពិធីរចត់រពោះនងគ័ល 
អបញ្ជ ីញចូលរមួទទលួទកឹពសិាបដ្ឋយបមរតីភាព៕ 
 

    
 

    
 

ថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជូនរពោះរាជដាំបណីរោងនិវតថន៍របស់រពោះមហាកសរត 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
ព្រះករណុាព្រះបា សទមតចព្រះបរមនាថ នទរត្តម ស៉ីហមនុ៉ី ព្រះមហាកសព្ត្ននព្រះរោណាចព្ក 
កមពុោ រទង់បានបាំបពញរពោះរាជបបសកកមមរបកបបដ្ឋយភាពបជ្ញគជ័យ បលីទឹកដដីនអតីតរាជលនីដនអាណាចរកថេមរ។ 
កាលពីដថងទី២៤ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ នារពោះោនជល់ដាំរដីនទីរកងុអងគរធាំ ថដលជ្ញអតតីរាជលនដ៏ីឧតថុងគ 
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ឧតថមនាកាំ ុងសតវតសទ៩ីដល់ទី១៥ បចចុបផនបសទិតកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ រពោះអងគបានោងជ្ញរពោះរាជ្ញធបិតីដ៏េពង់េពស់ 
បាំផុត កបុងរពោះរាជពធិីរចត់រពោះនងគ័ល។ រពោះរាជបបសកកមមបនាធ ប់គ ឺ រពោះអងគរទង់ោងបៅបាំបពញរពោះរាជទសសនកិចចបៅ 
តាំបន់របាសាទបកាោះបករថដលក៏ជ្ញអតីតរាជលនីកបុងកាំ ុងបដមីសតវតសទី១០ បចចុបផនបសទិតកបុងបេតថរពោះវហិារ បដីមផបីួងសួង 
ដល់រពោះវញិ្ញដ ណកខននអតីតរពោះមហាកសរតថេមររគប់ជាំនាន់ បដីមផរីបទនកថីសុេដល់របជ្ញនុរាស្តសថទូទាំងនគរ ដនរពោះរាជ្ញណា 
ចរកកមពុជ្ញ។ 
 
រពឹកដថងទ២ី៦ ថេឧសភា បនោះរពោះអងគរទង់បានោងនិវតថន៍បៅកាន់រពោះបរមរាជវា ាំង នារាជលនីភបាំបពញវញិបហ្យីបដ្ឋយមាន 
ថាប ក់ដឹកនាាំ មស្តនថីរាជការ កងកមាល ាំងរបដ្ឋប់អាវធុរគប់ជ្ញន់ថាប ក់ រពមទាំងថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញបរចីនរូបបាន 
ជូនរពោះរាជដាំបណីរោងនិវតថន៍បដ្ឋយផ្អធ ល់ដល់រពោះទនីាាំងពបិសស បៅអាកាសោនដ្ឋឌ នអនថរជ្ញតិបសៀមរាបរបកបបដ្ឋយ 
បសចកថីបគរព និងភកថីភាពដ៏េពង់េពស់បាំផុត។ 
 
កបុងនាមថាប ក់ដឹកនាាំមស្តនថ ី បុគគលិក ឆ្ម ាំ កមមករ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរបជ្ញពលរដឌរគប់រូបសូមថាវ យរពោះពរសូមរពោះអងគ 
រទង់មានរពោះសុវតទិភាពកបុងដាំបណីរោងនិវតថន៍ បរកាយពីបាំបពញរពោះរាជបបសកកមមរបកបបដ្ឋយភាពបជ្ញគជ័យកបុងរយៈ 
កាលកនលងមកបនោះ។ សូមរពោះអងគរទង់មានរពោះរាជសុេភាពមាាំមួន បដីមផគីង់ជ្ញមលប់ដ៏រតជ្ញក់សរមាប់របជ្ញនុរាស្តសថ របស់រពោះ 
អងគទូទាំងរពោះនគរ៕ 
 

    
 

    
  



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 237   

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាាំយកអាំបណាយថចកជូនដល់រគសួារថដលរងបរគោះបដ្ឋយអគគភ័ិយ 
បៅភូមិតាឯករសកុបនាធ យរស ី
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
បរៅពីការយកចតិថទុកដ្ឋក់បលកីារងារអភិរកស នងិអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាពកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ កបុងបនាោះក៏បាន 
យកចិតថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំចាំបពាោះសុេទុកខបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបនាោះផងថដរ។ ជ្ញក់ថសថង 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបចាាំរសកុបនាធ យរស ី បៅរពឹកដថងទ២ី៧ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះបាននាាំ 
យកនូវសមាភ រៈ នងិបរគឿងបរបិភាគមួយចាំនួនថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងបោកជាំទវបៅថចកជូន 
រគួសារ ថដលរងបរគោះបដ្ឋយអគគិភ័យបភលីងបឆោះផធោះសទតិបៅកបុងភូមិតាឯក ឃុាំតាឯក រសកុបនាធ យរសី បេតថបសៀមរាប។  
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិជ្ញរបលនសហ្គមន៍របចាាំរសុកបនាធ យរសី មានរបសាសន៍ថា 
ការថចកជូនអាំបណាយបពលបនោះជ្ញការសបស្តងាគ ោះបឋម ចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌរងបរគោះបដ្ឋយបភលងីបឆោះផធោះប៉ាុបណាត ោះ។ ថវីតផតិវាមិន 
បរចីនថតវាពិតជ្ញអាចជយួរ ាំថលកទុកខលាំបាករបស់របជ្ញពលរដឌបានេលោះៗថដរ។ កនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏លល ប់បានថចក 
ជូនដល់រគួសារថដលរងបរគោះបដ្ឋយឧបទធវបហ្តុបផសងៗ ដូចជ្ញេយល់ពយុោះរលាំផធោះ ឬ ពុលចាំណីអាហារជ្ញបដីម។ 
 
បោក សា ន រា៉ា  និងភរោិ រនួ តាន ថដលរងបរគោះបដ្ឋយបភលីងបឆោះផធោះបានបលីកប ងីថាបោកសបាយចិតថខាល ាំងណាស់ 
ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋក់នាាំយកអាំបណាយមកថចកជូនដល់រគួសារបោក ថដលរងបរគោះបដ្ឋយបភលីង 
បឆោះកាលពីដថងទ០ី៥ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរបោកក៏បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសសគឺ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន និងបោកជាំទវ ថដលបានយកចតិថទុក 
ដ្ឋក់ចាំបពាោះរគួសារបោក និងរបជ្ញពលរដឌទូបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
អាំបណាយថដលបានផថល់ជូនរគួសារជនរងបរគោះបដ្ឋយអគគិភ័យបនោះមានអងារ, មីខាល ឃមុ ាំ , រតីេកាំប៉ាុង, ទឹករត ី ,ទឹកបមធសដបធាំ, 
ទឹកសុីអុីវ, ប ីបចង, អាំបិល, សារស, តង់ , កបនធល និងថវកិាចាំនួនផងថដរ។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួផសពវផាយកបុងរពឹតថិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារបៅវទិាល័យបាគង 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 
ពិព័រណ៍ការងារបដីមផតីរមង់ទសិកបុងការសិការបស់បាូនៗសសិានុសសិស រតូវបានបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយអងគការថថរកា បដីមផ ី
កមពុជ្ញ Caring for Cambodia (CFC) និងវទិាល័យបផសងៗ រពមទាំងមានការចូលរមួពបីណាថ សាទ ប័នជ្ញបរចនី។ ពិព័រណ៍ 
បានបរៀបចាំបៅវទិាល័យបាគង នារពឹកដថងទី២៧ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានចូលរមួចាំបពាោះការ 
ផសពវផាយបនោះបដ្ឋយមានមស្តនថជីាំនាញជ្ញអបកពនយល់បដ្ឋយផ្អធ ល់ បលីការងាររគប់រគងអភរិកស និងអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយ 
ចីរភាពចាំបពាោះរមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដលជ្ញបបតិកភណឍ ពិភពបោក។  
 
មស្តនថីជាំនាញបានបឆលីយតបចាំបពាោះសាំណួរជ្ញបរចនីរបស់បាូនៗសិសានុសិសស ថដលមានបាំណងថសវងយល់បលីការបាំបពញភារ 
កិចចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ មា៉ាងបទៀតបាូនៗសសិានុសសិសភាគបរចីនបានចាប់អារមមណ៍ពីការងារអភិរកស និងជសួជុល 
របាងគរបាសាទក៏ដូចជ្ញការសាថ រប ងីវញិនូវរបព័ននលរាសាស្តសថសម័យបុរាណជ្ញបដីម ។ បាូនៗមួយចាំនួនបទៀតក៏បានចាប់ 
អារមមណ៍ នឹងវស័ិយបទសចរណ៍ ថដលបានរមួចាំថណកោ៉ា ងសាំខាន់កបុងការអភិវឌណមូលដ្ឋឌ នជ្ញពិបសសតាំបន់ឧទានអងគរ 
ថដលរកុមរគួសាររបស់បាូនៗ កាំពុងរស់បៅនិងរបកបមុេរបរបផសងៗបដ្ឋយផ្អធ ល់ជ្ញមួយវស័ិយបនោះ។  
 
បាូនរស ីទូច រតបណា ជ្ញសសិសថាប ក់ទ១ី២ដនវទិាល័យបាគង បានសថមថងនូវបមាទនភាពបរកាយពីបានសាថ ប់បទបងាហ ញរបស់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសថីពតីដមលសមផតថិបបតិកភណឍ ជ្ញត ិ និងការងាររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារចួមក ។ បាូនរស ី និងសិសា 
នុសិសសទាំងអស់ក៏បានសថមថងនូវអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានផថល់នូវចាំបណោះដឹង និងបទពិបសាធន៍ 
លាៗ  សរមាប់រូបបាូនរសីក៏ដចួជ្ញសសិានុសសិសដដទបទៀត បហ្យីបាូនរសនីិងសិសានុសិសសទាំងអស់គប បានបបថជ្ញញ ចតិថថា 
នឹងេិតេាំបរៀនសូរត បដីមផយីកចាំបណោះដងឹមករមួចាំថណកកបុងកិចចការថថរកាការពារ និងអភិរកសសមផតថិវបផធម៌បបតកិភណឍ  
ឲ្យបានសទតិបសទរគង់វងស។  
 
កមមវធិីផសពវផាយពព័ិរណ៍ការងារបដីមផតីរមង់ទិសកបុងការសកិាបៅបពលបនោះ មានរបបោជន៍ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះការបស្តញ្ញជ ប 
នូវចាំបណោះដងឹ ក៏ដូចជ្ញផថល់នូវបទពិបសាធន៍ដល់បាូនៗសិសានុសិសស ថដលជ្ញទាំពាាំងសបងឫសសនីាបពលអនាគត។ អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាសូមគាំរទចាំបពាោះសកមមភាពបនោះ និងសកមមភាពបផសងៗបទៀតថដលមានរបបោជន៍ដល់សហ្គមន៍កបុងឧទាន 
អងគរ ក៏ដូចជ្ញរបបោជន៍ដល់សងគមជ្ញតិទាំងមូល៕ 
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អបកអងគរ ៖ រវល់ការងារបរចីនោ៉ា ងណា ថតមិនបចាលរបដពណី 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 

 

ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី គឺជ្ញអតថសញ្ញដ ណមួយថដលបធវីឲ្យអបកអងគរមានភាពថបលកពតីាំបន់ដដទបទៀត។ បបីនោិយពីរបដពណី 
របស់អបកអងគរសពវដថង បយងីសឹងថតអាចនិោយបានថា វាជ្ញថផបកមួយដនអវៈយវៈរបស់ពួកគត់បៅបហ្យី បពាលគឺមនិអាច 
េវោះបានកបុងជីវភាពរបចាាំដថង។ បពលេលោះ បយងីសបងាតបឃញីថា បបីគត់រវល់ណាស់បធវីអវីធាំដុាំមិនទន់ ក៏គង់បធវីអវីតូចមួយមក 
ជាំនួសឲ្យសមនឹងកចិចពិធីបនាោះៗថដរ។ ថតបទោះោ៉ា ងណា ក៏មនិបចាលទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីថដរ។ 
 
ជ្ញក់ថសថង អបកភូមិរកវា៉ា ន់ ថដលសទតិបៅជ្ញប់នឹងរបាសាទរកវា៉ា ន់ ដនតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បទីបថតរបារពនពិធីឆលងបចរត 
ថដលជ្ញបុណយរបដពណីរបចាាំឆ្ប ាំរបស់េលួន បៅដថងទី៣០ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ ពធិីបុណយឆលងបចរត ជ្ញធមមតាបគថតង 
សបងាតបឃញីអបកអងគររបារពនបធវីបរកាយពីពធិីចូលឆ្ប ាំបហ្យីមនិយូរប៉ាុនាម ន ឬបបីយូរណាស់ក៏គង់មនិហួ្សខាងបេបតី ថេពិសាេ 
បនាោះថដរ បរពាោះពិធីបនោះជ្ញពធិីឆលងវដថរដូវដនការងារកសិកមម បពាលគឺបញ្ច ប់រដូវរបកបរបរថរសចមាា រកបុងឆ្ប ាំចាស់ និងបរតៀម 
េលួនបដីមផបីធវីថរសកបុងឆ្ប ាំថមីបទៀត។ 
 
តាមការបញ្ញជ ក់របស់អបកភូមិ ការយតឺោ៉ា វរបារពនពធិីឆលងបចរតកបុងឆ្ប ាំបនោះ បដ្ឋយសារអាចារយអបកដឹកនាាំបរៀបចាំកមមវធិីមានការ 
រវល់បដ្ឋយអបកភូមិអបញ្ជ ីញបៅបរៀបចាំពិធីបុណយបផសងៗបរចីនបពក រកបពលទាំបនរមនិបាន បទីបបចោះថតពនារមយួដថងបហ្យី 
មួយដថងបទៀត រហូ្តលល យមកដល់របនាចថេពិសាេដូបចបោះ។ បបីបទោះជ្ញបធវីកបុងថេពិសាេ បហ្យីបសធីរថតដល់ចុងថេពសិាេ 
ដូបចបោះកថ ី ក៏ពិធីបនោះ បៅថតមានប ម្ ោះថា ពិធីឆលងបចរតដថដល បរពាោះដូចខាងបដីមបហ្យីថាពិធីបនោះជ្ញពធិីឆលងវដថរដូវដនការបធវី 
ថរសចមាា រមិនសាំខាន់ថតបលីថេបចរតបនាោះមា៉ាងបនាោះបទ។ 
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បទោះជ្ញរាងយតឺោ៉ា វបនថចិកថី អបកភូមិរកវា៉ា ន់បៅថតរបារពនពិធឆីលងបចរតោ៉ា ងសបាយរកីរាយដូចរាល់ឆ្ប ាំថដរ។ កបុងរយៈបពល 
ពីរដថងមួយយប់ដនពធិីបនោះ បៅដថងទី១ដនពិធ ីបយងីបឃញីមានការបរៀបចាំពិធសីាំខាន់ៗដូចជ្ញ ការបរៀបចាំពិធីរបងុពលី បលីងទង់ 
ពិធីបួសងួ ពិធបីាំបួសភបាំេាច់ និមនថរពោះសងឃចបរមីនរពោះបរតិថ បហ្យីរា ាំថលងកមានថកបុងបពលរារត ី ។ កមមវធិីបពលរពឹក 
បគបរៀបចាំរបបគនោគូ នាំបញ្ចុ ក នាំបាញ់ថឆវចាំបពាោះរពោះសងឃបពលរពឹក សថមថងរពោះធម៌បទសនា នងិបរៀបចាំដ្ឋក់បារតឆលង 
បពលដថង ដ្ឋក់ទង់ និងផសកឹភបាំេាច់បដីមផបីញ្ច ប់កមមវធិបុីណយ។ 
 
បនោះជ្ញពធិីមួយកបុងចាំបណាមពធិីថដលជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់ជ្ញបរចនីរាប់មិនអស់របស់អបករសុកអងគរ។ តាមរយៈរបដពណីទាំងអស់ 
បនោះបហ្យី ថដលបធវីឲ្យអងគរទាំងមូលមានប ម្ ោះថា មត៌ករស់។ ការរកាបាននូវមត៌ករស់ថដលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់បនោះ 
គឺជ្ញបមាទនភាពដ៏ដរកថលងរបស់ជ្ញតិថេមរ បរពាោះថាជនជ្ញតថិេមរមានទាំបនៀមទមាល ប់ មានវបផធម៌ មានពូជអាំបូរជ្ញរបស់េលួន 
ពិតរបាកដ។ សូមចូលរមួថថរកាមត៌កវបផធម៌របស់បយងីទាំងអស់គប ! ៕ 
 

       
 

      
 

េលមឹសារដនពិធីដ្ឋក់បារត 
ផាយបៅដថងទី    ថេ ឧសភា ឆ្ប ាំ      
 

ពិធីដ្ឋក់បារតជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីបុរាណតាមថបបរពោះពុទនសាសនា របស់របជ្ញពលរដឌថេមរមួយកបុងចាំបណាមទាំបនៀម 
ទមាល ប់របដពណីដ៏សមផូរថបបបផសងៗបទៀត ថដលមានអាយុកាលយូរល់ងណាស់មកបហ្យី។ ទាំបនៀមទមាល ប់បនោះបគសបងាត 
បឃញីរបជ្ញពលរដឌ ថដលជ្ញអបកកាន់រពោះពុទនសាសនារបារពនពិធីដ្ឋក់បារតបនោះ បៅរគប់ពិធីបុណយទាំងអស់ មិនពិធីបុណយ 
តូច ឬធាំបនាោះបទ បដីមផបីងាហ ញ ឬបញ្ញជ ក់របាប់ឲ្យសាលរណជនដឹងថាពិធបុីណយបនោះឆលង ឬបញ្ច ប់បៅដថងហ្បងឹបហ្យី។ បហ្តុ 
បនោះបហ្យី បទីបមានពាកយថដលអបករសុកនិោយជ្ញទូបៅថាដ្ឋក់បារតឆលង។ 
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ជ្ញក់ថសថងកាលពីដថងទី៣០ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះកបុងពិធបីញ្ច ប់បុណយឆលងបចរតបដីមផបីរតៀមេលួនបធវីកសិកមមសាជ្ញថម ី
អបកភូមិរកវា៉ា ន់ សងាា ត់   ធាំ រកុង-បេតថបសៀមរាប បាននាាំគប បរៀបចាំរបារពនពិធីដ្ឋក់បារតរបបគន រពោះសងឃថដលមានការ 
អបញ្ជ ីញ ចូលរមួពីបោកតាបោកោយចាស់រពឹទន ចារយអបករសុកអបកភូមោិ៉ា ងបរចីនកុោះករ។  
 
បោកតាឡាវ មានអាយុ៧០ឆ្ប ាំ ថដលជ្ញអបកបរៀបចាំពធិីបុណយ និងអបកដ្ឋក់បារតមួយរូបបៅកបុងពធិីបានរបសាសន៍ឲ្យដឹងថា 
ពិធីដ្ឋក់បារតបនោះជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីដូនតាបយងីបធវីតៗគប តាាំងពបីរមបុរាណដ៏យូរអថងវងមកបមល៉ាោះ។ បោកតាបាន 
បញ្ញជ ក់ថាពធិីដ្ឋក់បារត ថដលរបជ្ញពលរដឌរបារពនបធវីបនោះគបឺដីមផឆីលងឬបញ្ច ប់កមមវធិបុីណយ បហ្យីរបថមលរបមូលនូវបុណយ 
កុសលថដលបានបធវីកបុងឱ្កាសបនាោះឧទធិសជូនបុពវការជីនមានមាតា បិតាជីដូនជតីា និងសាច់បោហ្តិរបស់េលួនថដលបាន 
សាល ប់បៅបហ្យី។  
 
ការបរៀបចាំពិធបុីណយទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីបុរាណបៅបពលបនោះ វាមានរបបោជន៍ខាល ាំងណាស់សរមាប់បធវីជ្ញគាំរូបងាហ ញ 
និងបស្តញ្ញជ បនូវចាំបណោះដឹងទក់ទងខាងវបផធម៌ ក៏ដូចជ្ញផថល់នូវបទពិបសាធន៍កបុងការអនុវតថជ្ញក់ថសថងដល់កូនបៅជាំនាន់ 
បរកាយថដលជ្ញទាំពាាំងសបងឫសស ី ទទួលបវនបនថថថរកាការពារ និងអភិរកសវបផធម៌បនោះឲ្យបានគង់វងសតបៅមុេបទៀត ។ កបុង 
នាមអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលជ្ញអបកថថរកាការពារ និងអភរិកសបបតិកភណឍ វបផធម៌រូប ី និងអរូបីកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
សូមគាំរទោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹចាំបពាោះសកមមភាពថថរកា អភិរកសវបផធម៌សហ្គមន៍ ក៏ដូចជ្ញវបផធម៌ជ្ញតិ៕ 
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ផ្នែកទ ី៦ 

ប្បចផំ្ខម្ថិ នា 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងបរៀបចាំបធវបីទបងាហ ញសថពីីលទនផលជ្ញបឋមដនការបធវកីាំណាយរសាវរជ្ញវ 
អាំពីការតាាំងទីលាំបៅរបស់របជ្ញជននាសម័យអងគរបៅភាគអាបគបយក៍បុងរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបដ្ឋយសហ្ការជ្ញមួយសាកលវទិាល័យសុីដន ី នឹងបរៀបចាំបធវីបទបងាហ ញសថីពីលទនផលកាំណាយរសាវ 
រជ្ញវជ្ញបឋមមួយបៅភាគអាបគបយក៍បុងរបាសាទអងគរវតថ បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បលកីារតាាំងទលីាំបៅរស់បៅរបស់របជ្ញជននា 
សម័យអងគរ បដ្ឋយ បោករសបីណឍិ ត Alison Carter បៅដថងសុរកទ១ី០ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បវោបមា៉ា ង៩:០០ នាទីរពឹក 
បៅសាលសកិាលដលដនមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ-អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។  
 
បោករសបីណឍិ ត Alison Carter ជនជ្ញតិអាបមរកិ ជ្ញជាំនួយការសាស្តសាថ ចារយដននាយកដ្ឋឌ នមនុសសសាស្តសថកបុងសាកល 
វទិាល័យ Ilinois ដនរដឌ Urban-champaign សហ្រដឌអាបមរកិ។ បោករសទីទលួបានសញ្ញដ បរតបណឍិ តពសីាកល 
វទិាល័យ Wisconsi-Madison កបុងឆ្ប ាំ២០១៣។ បថនទមបលីសពីបនោះ បោករសបីណឍិ ត ក៏បានបធវីកាំណាយសិការសាវរជ្ញវ 
អាំពីការការតាាំងទីលាំបៅ របស់របជ្ញជនសម័យអងគរបៅភាគអាបគបយក៍បុងរបាសាទអងគរវតថ បរកាមគបរមាងមហានគរ(Greater 
Angkor Project) កាលពីឆ្ប ាំ២០១៥។  
 
បនាធ ប់ពីការបធវីការរសាវរជ្ញវបានបញ្ច ប់ បោករសបីណឍិ តក៏នឹងបធវីបទបងាហ ញ បដីមផថីចករ ាំថលកចាំបណោះដងឹ ព័ត៌មានថមីៗ 
ជូនមស្តនថ-ីបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សិសស-និសសតិ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ ជ្ញពិបសសអបកថដលពាក់ព័ននឱ្យយល់ដងឹអាំព ី
លទនផលដនគបរមាងរសាវរជ្ញវបនោះ។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសូមអបញ្ជ ីញអបករសាវរជ្ញវជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិ សិសស និសសតិ អបកសារព័ត៌មាន និងសាលរណជនទាំងអស់ 
ចូលរមួសាថ ប់បដ្ឋយបមរតីភាព។ 
 
បដីមផទីទលួបានព័ត៌មានបថនទមទក់ទងនឹងការបធវីបទបងាហ ញបនោះ សូមអបញ្ជ ីញទាំនាក់ទាំនងតាមបលេទូរស័ពធ បោក បសន 
ថសត ០១៧ ៩០៤ ២១៨ ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាអបអរសាទរទិវាសទិនកុិមារ០១មិថុនាបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បៅរពឹកដថងទ០ី១ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បរកាមការដឹកនាាំរបស់ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
និងជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បានរបារពនពិធីអបអរសាទរទិវាសទិនិកុមារពិភពបោក ០១ មិថុនា 
បៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកជ្ញបលីកទ១ី។ 
 
កបុងបនាោះក៏មានការអអបញ្ជ ីញចូលរមួផងថដរព ីបោក ភ័ន ផោល  របលននាយកដ្ឋឌ នរដឌបាល បុគគលកិនិងសមាភ រៈ ថាប ក់ដឹកនាាំ 
និងសហ្ការដីនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រពមទាំងសិសានុសិសសដនសាោបឋមសកិាភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក បោករគូ អបករគ ូ
និងអាណាពាបាលសិសសសរុបរបមាណ២៥០នាក់។ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី បានរបាប់ថា បនោះជ្ញបលីកទី១ថដលភូម ិ
ធមមជ្ញតិរុនតាឯកបានរបារពនបធវីពិធីអបអរសាទរសិទនកុិមារបៅទីបនោះ កបុងឱ្យកាសទិវាសិទនិកុមារអនថរជ្ញតិថដលថតងថតបធវ ី
ប ងីជ្ញរបចាាំបៅដថងទ ី ០១ មិថុនា ទាំងកបុងរបបទសនងិបណាថ របបទសនានាបៅជុាំវញិពិភពបោក។ ការរបារពនពិធីបនោះ 
ជ្ញការបញ្ញជ ក់ពីការរសឡាញ់ និងការយកចិតថទុកដ្ឋក់របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះកុមារបៅទីបនោះ ឱ្យទទលួបានការ 
ការពារ ការរសឡាញ់ ការមិនបរសីបអងី មានសិទនកិបុងការទទួលបានការសកិាអប់រ ាំរគប់ៗគប  បទោះបពីួកបគជ្ញអបកណា 
មកពណីាក៏បដ្ឋយ។ 
 
តាមការសបងាតរបស់ឯកឧតថមចាំបពាោះកុមារបៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកបឃញីថា កុមារបៅទបីនោះ សុទនថតទទលួបានការសកិា 
រគប់ៗគប  ពិបសសបានទទលួភាពកក់បៅថ ពីឪពុកមាថ យរបស់ពួកបគ បោករគ ូ អបករគូ និងរកុមការងាររបស់អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា ថដលរគប់រគងបៅទីបនោះ ថថមទាំងបលកីទឹកចតិថកបុងការសិកាបទៀតផង។ ជ្ញបរឿយៗ បរៅពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ជ្ញអាណាពាបាលបៅទីបនោះ សិសានុសិសសបៅសាោបឋមសកិាភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកក៏ថតងទទលួបានការថចករ ាំថលក 
បទពិបសាធន៍ សកិាសមាភ រៈសិកាពីសាំណាក់អបកសម័រគចិតថ សបផុរសជនទាំងកបុងនងិបរៅរបបទស និងបភញៀវបទសចរថដល 
មកកមានថបៅទីបនោះ។ 
 
កបុងឱ្កាសបនោះក៏ដូចគប  ឯកឧតថមនងិរកុមការងារក៏បានយកអាំបណាយផ្អធ ល់េលួន នងិអាំបណាយមួយចាំនួនថដលបានពភីាគ ី
របបទសកូបរ ៉ាមកថចកជូនសសិានុសិសសទាំងអស់ មានកាតាប សមាភ រកីឡា និងសមាភ រសិកា បដីមផអីបអរទិវាសិទនកុិមារ 
អនថរជ្ញត ិនិងជ្ញការបលកីទឹកចិតថដល់ពួកបគឱ្យេិតេាំបរៀនសូរតផង។ បរៅពីបនាោះក៏បាននាាំគប បលងថលផងកមានថ និងថតរូប 
ទុកជ្ញអនុសាវរយី ៍បហ្យីបដីមផជី្ញការថថលងអាំណរគុណ រកមុសិលផៈកុមារក៏បានសថមថងរបាាំជូនពរឱ្យថាប ក់ដកឹនាាំ រកុមការងារ 
និងអាណាពាបាលបានទសសនាផងថដរ៕ 
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ដាំណឹងបរជីសបរសីបុគគលកិថផបកវសិវករ សាទ បតយករ បុរាណវទិា និងសូនយរបូ 
ឲ្យបបរមីការងារបៅនាយកដ្ឋឌ នអភរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
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អបកជាំនាញរគប់រគងដរពបឈដីនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងញាប់ដដញាប់បជីង អបងាតហានិភ័យបដីមបឈ ី
និងពាបាលបដីមបឈជី្ញបនថបនាធ ប់បៅបពលរដូវបភលៀងចូលមកដល់ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
រដូវបភលៀងបានចូលមកដល់ បភលៀងោយ ាំនឹងេយល់ពយុោះតូចធាំបក់មកប៉ាោះតាំបន់អងគរជ្ញញឹកញាប់ ថដលបានបណាថ លឲ្យមាន 
បឈមីួយចាំនួនបានបាក់ថមក ដួលរលាំបដមីជ្ញបនថបនាធ ប់។ បដីមផបីបញ្ជ ៀសហានិភ័យជ្ញយថាបហ្តុ ថដលបណាថ លមកពកីារ 
បាក់ថមកបឈ ីនិងរលាំបដមីបឈមីកប៉ាោះរបាសាទ និងអបកបធវីដាំបណីរទសសនាបនាោះ រកុមអបកជាំនាញថផបករគប់រគង ដរពបឈរីបស់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកាំពុងថតបបងាីនការរតួតពិនិតយបដីមបឈ ី ថដលសទតិបៅតាមដងផលូវសាលរណៈ ផលូវវង់ទសសនាចរ និងបដីម 
បឈថីដលសទតិបៅបកៀកនឹងរបាសាទ ឬរចនាសមព័ននបុរាណដ្ឋឌ ននានា។ 
 
បុគគលិកបបចចកបទសមយួរូបដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បោក 
គង់ សុវណតរទិន បានឲ្យដឹងបៅរពឹកដថងទ២ី ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថា កបុងរដូវបភលៀងបនោះរកុមការងាររបស់បោកបានបថនទម 
ការបដីររតួតពនិិតយបដីមបឈញឹីកញាប់ជ្ញងបៅរដូវរបាាំង ។ បដីមបឈថីដលរតូវយកចតិថទុកដ្ឋក់អបងាតខាល ាំងបាំផុតគឺបដីមបឈ ី
ថដលសទតិបៅតាមបបណាថ យផលូវសាលរណៈ ផលូវវង់ទសសនារបស់បភញៀវបទសចរ និងបដីមបឈថីដលដុោះជ្ញប់នឹងរបាសាទ ឬរចនា 
សមព័ននបុរាណដ្ឋឌ នបផសងៗ។ 
 
បោក សុវណតរទិន បថនទមថា ការងារអបងាតហានភ័ិយបដមីបឈ ី គឺថតងបធវីប ងីជ្ញរបចាាំបដីមផបីបញ្ជ ៀសហានិភ័យបផសងៗ។ 
“បយងីកាត់រកីបដមីបឈណីាថដលមានថមកងាប់ ឬមានថមកបរចីនបហ្យីអាចបាក់បពលមានបភលៀងេយល់មថងៗ។ បដីមបឈណីា 
ថដលបយងីបឃញីថា វាពុកផុយទាំងបដីម ពាបាលថលងជ្ញ បយងីនឹងសុាំបគលការណ៍បដីមផដីកហូ្តទាំងរសុងថតមថង។ 
មា៉ាងបទៀត ថមកបឈមីួយចាំននួថដលដុោះរគបបៅបលីរបាសាទ បធវីឲ្យបដីមបឈថីលងមានលាំនឹង ក៏បយងីកាត់រកីថមកបចញថដរ 
បដីមផបីបញ្ជ ៀសការបាក់ថមកសងាត់របាសាទ ថតមិនឲ្យងាប់បដមីបឈបីទ”។  
 
ទនធឹមនងឹការបដីរកាត់រកីថមកបឈ ី និងដកហូ្តបដីមបឈងីាប់ៗបចញ រកុមការងាររបស់បោកក៏រតូវពាបាលបដមីបឈ ី ថដល 
មានជាំងឺថដរ។ បុគគលិកថដលមានបទពិបសាធន៍បលីការងារបនោះជ្ញង៧ឆ្ប ាំមកបហ្យីអោះអាងថា រយៈបពល៣ឆ្ប ាំចុងបរកាយបនោះ 
រកុមការងាររបស់បោកពាបាលបដីមបឈបីានចាំនួនជ្ញង១៥០០បដីមបហ្យី។ រហូ្តមកដល់បពលបនោះ បដីមបឈធីាំៗថដល 
មានជាំងេឺលោះបានជ្ញសោះបសផយីបសធីរ១០០% បហ្យីេលោះបទៀតកាំពុងថតមានសភាពលារបបសីរប ងីវញិបនថចិមថងៗ។ 
 
បទោះជ្ញោ៉ា ងបនោះកថ ី បោកសុវណតរទិនបញ្ញជ ក់ថា រកុមការងាររបស់បោកមិនអាចបដីរបមីលបដីមបឈបីានរគប់បពល២៤បមា៉ា ង 
ឬរគប់បដីមបឈទីាំងអស់បនាោះថដរ ជ្ញពិបសស បដីមបឈថីដលបៅតាមផលូវបដីររបស់អបកភូមកិបុងតាំបន់អងគរថតមថង។ ករណីបនោះ 
បោកបានអាំពាវនាវសុាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌសហ្ការជ្ញមួយរកមុការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រាយការណ៍ជ្ញបនាធ ន់ ករណីបឃញី 
មានបដីមបឈណីាថដលងាប់ ឬអាចបងាបរគោះថាប ក់ជ្ញយថាបហ្តុណាមយួ បដីមផឲី្យរកមុការងារបានដងឹ និងចុោះបៅពនិិតយ 
ជ្ញក់ថសថងបានទន់បពលបវោ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកកញ្ច ប់រទរទង់សុេមាលភាពមាថ យនិងទរកដល់របជ្ញពលរដឌ១១រគសួារថដលបទីបថតឆលងទ
បនលបៅឃុាំោងដដ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បាននាាំយកអាំបណាយជ្ញសមាភ រៈបរបីរបាស់សរមាប់ទរក និងថវកិាមួយចាំននួ 
ផថល់ជូនជ្ញបនថបនាធ ប់ ដល់ស្តសថីឆលងទបនល១១រគសួារ ថដលសទិតបៅកបុងភូមចិាំនួន៥ មាន ភូមិដូនឪ ភូមសិាំបរាង ភូមតិារបុក 
ភូមិោងដដ និងភូមិភលង់ កបុងឃុាំោងដដ រសុកអងគរធាំ បេតថបសៀមរាប បៅរពឹកដថងទ០ី៣ថេមិនថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅ 
បនោះ។  
 
សមាភ រៈទាំងបនាោះរមួមាន កស្តនថក កូនមុងសរមាប់ទរក បាំពង់ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ បខាអាវបីកាំបបល និងថវកិាពីរមុនឺបរៀល 
ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថ ី
ការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតនឹករលឹក និងយកចតិថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំង 
ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
បោក បអឿន សាំអុន អនុរបលនរកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បញ្ញជ ក់ថា ការផថល់ជូនបនោះបាន ចាប់បផថមី 
ពីថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៥មក។ រហូ្តមកដល់បពលបនោះ កញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរក រតូវបានថចកជូន 
ថដលស្តសថីថដលបទីប សរមាលបុរតសរុបចាំនួន៩៤៦ រគួសារបហ្យី។ រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងបនថ 
ថចកជូនជ្ញបនថបនាធ ប់បៅបទៀតដល់រគប់ស្តសថីឆលងទបនល ថដលរស់បៅកបុងឧទានអងគរ។  
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រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ មានទាំហ្ាំ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា សទិតបៅកបុង៥រកុង និងរសកុ ២១ឃុាំសងាា ត់ និង១១៣ភូម ិមានរបជ្ញ 
ពលរដឌរស់បៅរបថហ្ល១២មុនឺនាក់។ រមណីយដ្ឋឌ នបនោះ រតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ីបបតកិភណឍ ពភិពបោក តាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩២ 
មកបមល៉ាោះ។ ការចុោះបញ្ជ ីបនោះ មិនថមនមានរតឹមថតរបាងគរបាសាទបនាោះបទ បទសភាពវបផធម៌ បរសិាទ ន ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី 
ថដលជ្ញបបតិកភណឍ អរូបីដ៏សាំខាន់របស់អបករសកុកបុងឧទានអងគរ ក៏ជ្ញចាំថណកមួយដ៏សាំខាន់របស់បបតិកភណឍ ពិភពបោក 
ផងថដរ៕ 

    

    
សកមមភាពថថទាំបារាយណ៍ខាងបជីងជ្ញរបចាាំរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បារាយណ៍ខាងបជីង(ជ័យតដ្ឋក) មានបបណាថ យរបថវង៣៦០០ថម៉ារត និងទទឹងរបថវង៩៣០ថម៉ារត ថដលបៅពីបដមីដាំបូង 
អាចផធុកទឹកបាន៥ោនថម៉ារតគូប បហ្យីទឹកបៅកបុងបារាយណ៍បនោះមានតួនាទសីាំខាន់ណាស់កបុងរបព័ននជាំបនឿរបស់ដូនតា 
ថេមរ។ ដូនតាថេមរ រកាទឹកទុកកបុងបារាយណ៍បនោះសរមាប់បរបីរបាស់បៅកបុងរកុងអងគរធាំ រកុងជ័យរស ី (របាសាទរពោះេ័ន) 
និងមនធីរបពទយនាគព័នន។ បារាយណ៍ខាងបជីងបនោះ បានរងីសងួតហួ្តថហ្ងអស់រយៈបពលជ្ញង៥០០ឆ្ប ាំមកបហ្យី បទីបថតបៅ 
ឆ្ប ាំ២០០៨ បារាយណ៍បនោះចាប់បផថីមមានទឹកសាជ្ញថមីប ងីវញិ។ 
 

បៅរបសៀលដថងទ២ី ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បោក បភឿន សុឃមី អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បានបលីកប ងីថា រកុមអបករសាវរជ្ញវជាំនាញខាងរគប់រគងទឹកមួយចាំនួនមិនថដលគិតបឃញីថា នឹងអាចបធវឲី្យបារាយណ៍ 
បនោះមានទឹកសាជ្ញថមីប ងីវញិបានប យី។ ប៉ាុថនថ បៅឆ្ប ាំ២០០៧ រកុមអបករសាវរជ្ញវជាំនាញថេមរបានជួសជុលរបព័ននបងហូរ 
ទឹកបុរាណថដលបគបានរកបឃញីបៅឆ្ប ាំ២០០៥ បហ្យីបៅឆ្ប ាំ២០០៨ ទឹកក៏ចាប់បផថីមហូ្រចូលកបុងបារាយណ៍បនោះប ងី 
វញិបាន។ 
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បោកបានបញ្ញជ ក់ថា ចាប់តាាំងពីអបកជាំនាញបយងីរកបឃញីរបព័ននបងហូរទឹកបុរាណ បហ្យីបានសាថ រនងិជួសជុលរចួមក អាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរាបានបងហូរទឹកចូលកបុងបារាយណ៍ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំមានដូចជ្ញបៅឆ្ប ាំ២០០៨ មានចាំនួន៧០០០០០ថម៉ារតគូប 
បៅឆ្ប ាំ២០០៩ បានចាំនួន៣០០០០០០ថម៉ារតគូប បៅឆ្ប ាំ២០១០ បានចាំនួន៣៦៧៨០០០ថម៉ារតគូប និងបៅឆ្ប ាំ២០១១ 
មកដល់ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ មានចាំនួន៥ ០០០ ០០០ថម៉ារតគូប។  
 
បោកបានបនថបទៀតថា បចចុបផនបបនោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានដ្ឋាំកូនបឈ ីដ្ឋាំបមម តាមបជីងបទរទាំនប់បារាយណ៍ បដីមផកីារពារ 
បជីងបទរ និងរទង់រទយតួទាំនប់កុាំឲ្យបាក់ដីនងិទឹកបភលៀងហូ្របរចាោះ ថដលជ្ញបហ្តុបណាថ លឲ្យេូចទាំនប់បារាយណ៍ នងិសាំ 
ណង់ទវ រទឹក។ ទនធឹមគប បនាោះថដរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានជួសជុលទាំនប់ ថដលរជ្ញបទឹកបៅតាមបជីងបារាយណ៍ ក៏ដូច 
ចុោះពិនតិយបមីលសាទ នភាពសាំណង់ទវ រទឹក បិទបបីកទវ រទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌបរបីរបាស់ នងិចុោះោមលាតតាមជុាំវញិបរបិវណ 
បារាយណ៍ជ្ញរបចាាំបដីមផកីារពារការហូ្របរចាោះ ការលួចកាប់ដរពបឈ ីការលួចបរបាញ់សតវដរពនិងបធវីបនសាទេុសចាប់។ 
 
សកមមភាពទាំងអស់បនោះ សបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់និងការេតិេាំរបងឹថរបងេបោះថេបងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
កបុងការបលកី សធួយតដមលបរសិាទ ន បទសភាពធមមជ្ញត ិ បសាភណភាពរបស់បារាយណ៍និងការថថរកាការពារអភិរកសសាំណង់ 
បារាយណ៍កុាំឲ្យមានការេូចខាត ជ្ញពិបសសការេិតេាំរបឹងថរបងសាថ រប ងីវញិនូវតដមលដ៏អសាច រយរបស់សាំណង់លរាសាស្តសថ 
បុរាណរបស់បុពវបុរស ថដលបៅថតមានតនួាទីោ៉ា ងសាំខាន់កបុងការបបរមឲី្យកិចចការអភិរកស និងជាំបនឿដូនតាតាាំងពីសម័យបដីម 
រហូ្តមកដល់សម័យបចចុបផនបបនោះ៕ 
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ទាំបនៀមប ងីអបកតារបស់អបករសកុចាំណុោះបជីងវតថអាលវ  
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ឱ្យថតដល់ដថង៣បកីតពិសាេ អបកភូមិករកាញ់និងអបកភូមចិាំណុោះបជងីវតថអាលវ  រសុកបសៀមរាប ថតងថតនាាំគប បធវ ី
ពិធីប ងីអបកតា បដីមផឱី្យអបកតាបានរា ាំថរកសបាយ បហ្យីបគថតងមកបធវីពិធីបនោះជុាំគប បៅនឹងរបាសាទវតថអាលវ  ទួលោយ 
ប៉ាុក និងទួលតា បមឿង មិនថដលខានឆ្ប ាំណាប យី។ 
 
បុពវបហ្តុដនការបធវីពិធីបនោះ បរពាោះវាជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់តាាំងពដូីនតា បរៅពីបនាោះអបករសកុអបកភូមិមានជាំបនឿថា ការប ងីអបកតា 
នាាំមកនូវបសចកថសុីេចបរមនីដល់រសុកភូមិផង របជ្ញជនផង ឱ្យបចៀសផុតពីបរាគពាធ ិ បរគោះកាចឧបរទពចដរង កូនបៅ 
សុេកាយសបាយចតិថ។ ពិបសសគអឺរគុណដល់អបកតា មាច ស់ទឹកមាច ស់ដីថដលផថល់ទកឹបភលៀង ដីមានជីជ្ញត ិ បធវីឱ្យកសិកមម 
របស់គត់បានទទួលផលលា បទីបបនថបធវីមកដល់សពវដថង បដ្ឋយការបគរពនិងបជឿជ្ញក់បាំផុត។ 
 
អ ាំរស ី ោភ សមផតថ ិ អបកភូមកិរកាញ់ថដលបានមកចូលរមួកបុងពិធីបនោះជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបានរបាប់ថា មិនថាថតគត់បទអបកភូម ិ
បនោះគឺមានជាំបនឿណាស់បលីពិធបី ងីអបកតា មិនហា នេកខានបធវីមួយឆ្ប ាំណាបទ បរពាោះខាល ចអបកតាេឹង បហ្យីបធវីឱ្យរសកុភូម ិ
មិនសុេសបាយ របងករងាកកូនបៅ ឬជួបបរគោះបផសងៗ អុីចឹងបហ្យីឱ្យថតដល់ថេដល់ដថង ទាំងគត់ទាំងបគ បទោះអត់ឬ មាន 
ោ៉ា ងណាក៏នាាំគប បរៀបចាំពិធីបនោះថដរ។ 
 
អ ាំរសីបនថបទៀតថា កបុងមយួឆ្ប ាំបគប ងីអបកតា២ដង ថដលបលីកទ១ីបគបធវីបៅដថង៣បកីតថេមាឃធាំ បគបៅថាបញ្ជូ នអបកតាបៅ 
ទបនល ថេទឹករសក រឯីបលីកទ២ី បគបធវីបៅដថង៣បកតីថេពសិាេបនោះឯង បគបៅថាបញ្ជូ នអបកតាប ងីភបាំ (ភបាំគូថលន) ជ្ញថេទកឹ 
ប ងី រដូវបធវីថរសបធវចីមាា រ។ បគបធវីពិធីបនោះបដីមផឱី្យអបកតាបានរា ាំថរកសបាយ ឱ្យពរកូនបៅរចួផុតទុកខភ័យ បហ្យីឱ្យការបធវ ី
ថរសចមាា របានលា។  
 
អ ាំរស ី សមផតថ ិ ក៏បានសថមថងនូវការចាប់អារមមណ៍ថដរចាំបពាោះពិធីបនោះបលីយុវវយ័ថា មានកាំបោោះរកមុាំតិចតចួណាស់ថដលមក 
ចូលរមួពធិីបនោះ បរពាោះពួកបគរវល់នឹងការបរៀនសូរត ការរកសុ ី និងមនិសូវចាប់អារមមណ៍ប៉ាុនាម ន បរពាោះអាងមានថម៉ាឪោយតា 
មកចូលរមួបហ្យី។ បនោះជ្ញកងវល់មួយថដរ ខាល ចវាបាត់បង់បៅដថងណាមយួ បបីកូនបៅមនិេវល់ បទីបអ ាំក៏បចោះថតដឹកនាាំកូន 
បៅបធវី បដីមផរីកាជាំបនឿបនោះតបៅបទៀតទុកជ្ញឫសគល់ដនជាំបនឿថេមរ ណាមួយការបធវីពិធីវាក៏មិនខានបង់ឬក៏បឆ្តលងង់អីថដរ 
បរពាោះវាជ្ញជាំបនឿរបស់ថេមរ បហ្យីវាមានថតនាាំមកនូវបសចកថីបសចកថីចបរមីនដល់កូនបៅថតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
បដ្ឋយថ កទក់ទងនងឹការបរៀបចាំពិធីប ងីអបកតាបៅដថង៣បកីតថេពសិាេវញិ គឺមានលកខណៈដូចនឹងការប ងីអបកតាបៅ 
ដថង៣បកីត ថេមាឃធាំថដរ បទីបមិនមានការបរៀបបរគឿងរណាថ ប់េុសគប ប យី អវីថដលេុស គឺ៣បកីតមាឃធាំ បគបធវីបដីមផបីញ្ជូ ន 
អបកតាបៅរសកុ (ទបនល) ឯ៣បកីតថេពសិាេ គឺបធវីបដីមផ ី បញ្ជូ នអបកតាប ងីភបាំ (ភបាំគូថលន)។ បរគឿងរណាថ ប់ទាំងបនាោះមាន 
ដូចជ្ញ វង់បភលងពណិពាទយ ជម៤សរមាប់អបកសបងរបូ ជម៤សរមាប់វង់បភលង សាល ធម៌បាយសី ធូប បទៀន អងារ សុរា បភសជជៈ 
បាយសមលរ បថងាមចមាា បនាំបនក កាលរជកូ មាន់បសាង រ។ល។ 
 
ចាំបពាោះទិដឌភាពដនពិធីវញិ គឺអបករសុកបានយកបាយសមល បរគឿងសាំថណនមកជួបជុាំគប បៅតាមទីតាាំងដនពិធីមានបៅវតថរបាសាទ 
អាលវ  ទួលោយប៉ាុក និងទួលតាបមឿង បហ្យីបរៀបចាំឱ្យមានបរៀបបរៀបរយ ទុកថសនថរពនឱ្យអបកតាមាច ស់ទឹកមាច ស់ដី។ 
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បនាធ ប់មកអបកសបងរូបក៏ចាប់បផថមីអងគុយបដមីផរី ាំឭកគុណរគូនិងមាច ស់រូបឱ្យចូលមកសណឌិ តកបុងេលួន ឯរកុមអបកបភលងក៏ចាប់បផថមី 
របគុាំបទរ ាំឭកគុណរគូបភលងរបស់រគូេលួនថដរ មុនបលងបភលងហូ្រថហ្តាមទមាល ប់និងការចង់បានរបស់អបកតា ថដលបទទាំងអស់ 
សុទនសងឹថតជ្ញបទរបដពណី នងិរបជ្ញរបិយ។  
 
បៅបពលរគូចូលសណឌិ តបហ្យី រូបបនាោះក៏រទង់បរគឿងនូវរបស់មាច ស់រូបចូលចិតថ មានបខាអាវ ដាំបងជ្ញបដមី បហ្យីរា ាំថរក បហា រ 
កបស្តញ្ជ ៀវមាប ក់ឯងផង បកោះបកៀវ ឌឺដងជ្ញមួយអបកបភលង ថដលេលោះមានចរតិលកខណៈដូចនាគ េលោះជ្ញបសថចយមរាជ មានឫកពា 
មុឺងមា៉ា ត់ បលងបសចីផង និងេលោះបទៀតដូចកូនបកមង តាមរូបថដលចូលមកសណឌិ ត។ បភលងគសឺាំខាន់ណាស់សរមាប់អបកចូលរូប 
បបីបលងបភលងមិនតាមតរមូវការរបស់រូបថដលចូលមកបទ រូបបនាោះនឹងងរង៉ាក់ មិនរា ាំថរកប យី បហ្យីេឹងសមារបទៀតផង។ 
 
ពិធីចូលរូបកបុងពិធីប ងីអបកតាបនោះគសឺាំខាន់ណាស់ បរពាោះអបកសបងរបូ គឺជ្ញអបកថដលឆលងបឆលីយរវាងអបករសុក និងអបកតា 
មាច ស់ទឹកមាច ស់ដ ី និងអរូបបផសងៗ ថដលអាចឱ្យអបករសុកដងឹថា ពួកគត់េឹងអ ី ចង់បានអី និងការសុាំពរសុាំជ័យពីពកួគត់ 
ផងថដរ។ អបកតានងិអរូបសាំខាន់ៗថដលថថរកាបៅទីបនោះ មានដូចជ្ញបសថចនាគបេៀវ នាគរកហ្ម បសថចយមរាជ យមបាល 
បៅរបុក បៅរបុញ (មកពីរពោះវហិារ) មហារាជ មហាជមពូ រពោះនាងបមម  តាបមឿង ោយប៉ាុកជ្ញបដីម ថដលអបករសុកបគរព និង 
បជឿជ្ញក់ណាស់។ 
 
បរកាយពីអបកតារា ាំសបាយអស់ចិតថ អស់ចង់បហ្យី បគក៏បរៀបចាំថសនថរពននាំចាំណី បាយសមល កាលរជូក មាន់បសាង រ 
ជូនដល់អបកតា នងិអរូបបផសងៗបានបសពបសាយឱ្យថឆាតបរបូិណ៌ បហ្យីឱ្យពរកូនបៅរតជ្ញក់រតជុាំ រចួផុតទុកខភ័យទាំងពួង 
ពិបសសបធវីថរសបធវីរសូវបានលារបបសីរ។ រចួបហ្យីបគក៏យកសាំថណនបនាោះបៅបចាលបៅទណីាមួយសម រមយ ថដលសនមត់ថាជ្ញ 
ទីកថនលងរបស់អបកតាបនាោះឯង៕ 
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ការថចកជូនទឹកដល់របជ្ញពលរដឌរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគររតវូបានបញ្ច ប់ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បនាធ ប់ពីមានបភលៀងលល ក់បជ្ញកជ្ញាំជ្ញបរចីនបមរគបដណថ ប់បសធីរបពញដផធរបបទសមក ការេវោះខាតទឹកបរបីរបាស់ជ្ញរបចាាំដថងថលង 
ជ្ញបញ្ញហ របឈមសរមាប់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបទៀតបហ្យី។  
 
បទោះបីជ្ញោ៉ា ងបនោះក៏បដ្ឋយ បោងតាមរបសាសន៍ថណនាាំបដ្ឋយផ្អធ ល់ពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ 
ម៉ា ប ់ អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បៅថតបនថចាត់ថចងរកុមការងារ ចុោះតាមដ្ឋនរតួតពនិិតយពីកងវោះខាតទកឹរបស់ 
របជ្ញពលរដឌ កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ ន បហ្យីក៏បានចូលរមួជីករសោះ សាថ ររតពាាំង បឹងប ួឬរបភពទឹកឲ្យបានបរចីនថថមបទៀត 
ដូចករណីសាថ ររតពាាំងបងឹបៅរសុករបាសាទបាគង និង ពិនិតយជ្ញលកខណៈបបចចកបទសតាមថបបបុរាណវទិារពមទាំង 
អនុញ្ញដ តឱ្យអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នសាថ ររតពាាំងបខាម ច បៅសងាា ត់  រធាំ រកុងបសៀមរាបជ្ញបដីម ។ 
 
បោក បអឿន សាំអុន អនុរបលនរកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា មានរបសាសន៍កាលពីរពឹកដថងទ០ី៦ ថេមិថុនា 
ឆ្ប ាំ២០១៦ថា កនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានថចកចាយទឹកចាំនួន៥បលីក បសមីនឹង៣៥០០០លីរត។ “រហូ្តមកដល់ 
បពលបនោះ បយងីបានបញ្ច ប់ការចុោះថចកទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌបហ្យី បដ្ឋយការថចកបលីកចុងបរកាយគឺបៅដថងទី១០ ថេឧសភា 
ឆ្ប ាំ២០១៦។ ការបញ្ច ប់ថចកទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌបៅបពលបនោះ ក៏បដ្ឋយសារថតមានបភលៀងលល ក់ របជ្ញពលរដឌមានទកឹបរបី 
របាស់ធមមតាប ងីវញិ”។  
 
ការថចកចាយទឹក និងសាថ ររសោះរតពាាំង ឬរបភពទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌកនលងមក ជ្ញបជ្ញគជ័យមួយ កបុងចាំបណាមបជ្ញគជ័យ 
ជ្ញបរចីន ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបដ្ឋោះរសាយភាល មៗ ទន់បពលបវោ ចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌថដលជួបរបទោះកងវោះខាតទឹក 
សរមាប់បរបីរបាស់ បធវីការថចកចាយទឹកជូនបៅតាមេបងផធោះ។  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បរៅពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់បលីការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាពកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ ន 
អងគរ កបុងបនាោះក៏បានយកចិតថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំចាំបពាោះសុេទុកខបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបនាោះ 
ផងថដរ៕ 
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បតីទឹកបរកាមដីមានសារៈសាំខាន់អវេីលោះដល់បបតិកភណឍ ? 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
ទឹកបរកាមដជី្ញទឹកថដលសល់ពីការបរបីរបាស់ និងហួ្ត ឬជ្ញទឹកថដលសទិតបៅកបុងរសទប់ដ ី រសទប់ថមអាចបមាល ស់ទ ី បធវ ី
ចលនាបាន។ ទឹកបៅបលីដជី្ញរបភពដនទឹកបរកាមដីតាមរយៈការរជ្ញបចូលកបុងដី។ កាលណាទកឹបៅបលដីីរងីសងួតអស់វាបធវ ី
ឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់ទឹកបរកាមដ ី ដូចគប ថដរ បបីបគបរបីរបាស់ទកឹបរកាមដីបរចនី ក៏នឹងបធវីឲ្យទឹកបលីដឆី្ប់រងីសងួតថដរ។ ដូបចបោះ 
បរៅពីរគប់រគងទឹកបលីដ ី ទឹកបរកាមដីក៏បគរតូវគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់ផងថដរ ជ្ញពិបសសកបុងតាំបន់អងគរ ថដលរគឹោះរបាសាទ 
ទាំងអស់សុទនថតរតូវការសាំបណីមជ្ញរបចាាំ បធវីឲ្យកាំហាប់េាច់រងឹមាាំអាចរទទមងន់រាប់ោនបតានដនថមរបាសាទបាន។  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថដលមានតួនាទីអភិរកស ថថរកាតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថតងយកចតិថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំបលីការតាមដ្ឋន 
បថរមបរមលួទឹកទាំងទឹកបរកាមដ ីនិងទឹកបលីដ។ី បោក បភឿន សុឃមី អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបានឲ្យដឹងបៅពីដថងទ៧ី ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថា ការរគប់រគងទកឹបរកាមដីបនោះគឺ រកុមការងារជាំនាញបានចុោះបៅ 
វាស់ទឹកអណថូ ងជ្ញរបចាាំបពញកបុងមួយឆ្ប ាំ បដីមផតីាមដ្ឋនកមពស់ទឹកអណថូ ង បដ្ឋយបរជីសបរសីយក១៣ភូមិបសមីនឹង៨៧អណថូ ង 
បៅកបុងតាំបន់អងគរ។ ការតាមដ្ឋនដូបចបោះ បដីមផលីនាថា ការបរបីរបាស់ទកឹបរកាមដីរបស់របជ្ញពលរដឌសពវដថង ជ្ញពិបសស គឺបៅ 
កបុងរកុងបសៀមរាបទាំងមូលនងឹមិនគាំរាមកាំថហ្ង ដល់កមពស់ទឹកកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
ជ្ញមួយគប នងឹការតាមដ្ឋនកមពស់ទឹក រកុមការងារជាំនាញក៏បានយកទឹកបរកាមដីបៅបធវពីិបសាធន៍បៅរកសួងបរសិាទ នចាំននួ 
៤ដងកបុងមយួឆ្ប ាំ បៅបល៧ីភូមិកបុងចាំបណាម១៣ភូមខិាងបល ី បដ្ឋយបធវីពិបសាធន៍រយៈបពល៣ថេមថង បដីមផរីកសារលតុពុល 
កបុងទឹក។ តាមលទនផលកនលងមក កមពស់ទឹកអណថូ ងកបុងតាំបន់អងគរ សទិតបៅកបុងសភាពធមមតាបហ្យីក៏មិនមានសារលតុពុល 
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ថដរ។ បទោះជ្ញោ៉ា ងបនោះកថ ី បោក សុឃមី អោះអាងថា ថវីបបីបចចុបផនបការបរបីរបាស់ទឹកបរកាមដីមនិទន់បងាហ ញសញ្ញដ បារមភ 
ណាមួយ ថតតាមការសកិារបស់ JICA បបីការបរបីរបាស់ទឹកបរកាមដីបនោះបចោះថតបកីនប ងីខាល ាំង វាអាចនឹងបងាការប៉ាោះពាល់ជ្ញ 
មិនខាននាបពលអនាគត។  
 
បឆលីយតបនងឹបញ្ញហ បនោះ រកុមជាំនាញរគប់រគងទកឹដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានេិតេាំរបឹងថរបងរគប់រគងទឹកបលីដីឲ្យមានបៅជ្ញ 
របចាាំរគប់រដូវ តាមរយៈការសាថ ររបព័ននលរាសាស្តសថ និងអាងសថុកទកឹបុរាណបដីមផរីកាទកឹទុក បដ្ឋយបានរបថមរបមូលទឹកព ី
ទីកថនលងបផសងៗ មកដ្ឋក់កបុងរបព័ននលរាសាស្តសថ និងអាងសថុកទឹកបុរាណប ងីវញិ។ ជ្ញមួយគប បនោះ រកុមការងារក៏បានអប់រ ាំ 
របជ្ញពលរដឌឲ្យពួកគត់ ថបរមកបធវីរសូវនិងដ្ឋាំដាំណាាំថដលបរបីរយៈបពលេល ី ចាំណាយទឹកតិច និងឲ្យពួកគត់ចូលរមួជយួ 
ថថរការបព័ននលរាសាស្តសថ នងិអាងសថុកទឹកបុរាណរពមទាំងជួយថថរកាការពារដរពបឈ ីនងិដ្ឋាំបដីមបឈបី ងីវញិ។ បលីសព ី
បនោះបៅបទៀត នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏មានកិចចសហ្ការជ្ញរបចាាំជ្ញមួយរដ្ឋឌ ករទឹកបសៀមរាប បដីមផ ី
រោិះរកដាំបណាោះរសាយបផសងៗ ថដលអាចកាត់បនទយការបូមទកឹពីបរកាមដីបរបីរបាស់បរចនីបពក បហ្យីនឹងរករបភពទកឹបលីដ ី
មកជាំនសួវញិ ដូចជ្ញ ការទញយកទឹកពីបារាយណ៍ទកឹថាល មកបធវីជ្ញទកឹសាា ត ផគត់ផគង់រកងុបសៀមរាបជ្ញបដីម៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកកញ្ច ប់រទរទង់សុេមាលភាពមាថ យនិងទរកដល់របជ្ញពលរដឌ៨ 
រគសួារថដលបទីបថតឆលងទបនលបៅសងាា ត់បគកចក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បាននាាំយកអាំបណាយជ្ញសមាភ រៈបរបីរបាស់សរមាប់ទរក និងថវកិាជ្ញចាំណង 
ដដរតូវបានផថល់ជូនជ្ញបនថបនាធ ប់ដល់ស្តសថីឆលងទបនល៨រគួសារ ថដលសទតិបៅកបុងភូមិអងគរបរៅ សងាា ត់បគកចក រកុងបសៀមរាប 
បេតថបសៀមរាប កាលពីដថងទ០ី៨ថេមនិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ។ 
 
សមាភ រៈទាំងបនាោះរមួមាន កស្តនថក កូនមុងសរមាប់ទរក បាំពង់ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ បខាអាវបីកាំបបល និងថវកិាពីរមុនឺបរៀល 
ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថ ី
ការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតនឹករលឹក និងយកចតិថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំង 
ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានចូលរមួនាបពលបនាោះ ក៏បានបញ្ញជ ក់ថាដថងទ០ី៨ បនោះថចកជូនចាំនួន 
៨រគួសារ បហ្យីដថងរពហ្សផតិ៍ ទី០៩ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ ថសាកបនោះ រកុមការងារនងឹនាាំយកកញ្ច ប់សុេមាលភាពរទរទង់ 
មាថ យ និងទរកចាំនួន៥៥កញ្ច ប់ថចកជូនស្តសថ ីថដលបទបីថតឆលងទបនលបហ្យីថមីៗ ចាំនួន៥៥រគសួារ មកពីឃុាំចាំននួ២ សទិតបៅកបុង 
រសុកពួកគឺឃុាំខាប ត ចាំនួន ៤៤ រគួសារ និងឃុាំដូនថកវចាំនួន ១១ រគួសារផងថដរ។ 
 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ មានទាំហ្ាំ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា សទិតបៅកបុង៥រកុង និងរសកុ ២១ឃុាំសងាា ត់ និង១១៣ភូម ិមានរបជ្ញ 
ពលរដឌរស់បៅរបថហ្ល១២មុនឺនាក់។ រមណីយដ្ឋឌ នបនោះ រតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ីបបតកិភណឍ ពភិពបោក តាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩២ 
មកបមល៉ាោះ។ ការចុោះបញ្ជ ីបនោះ មិនថមនមានរតឹមថតរបាងគរបាសាទបនាោះបទ បទសភាពវបផធម៌ បរសិាទ ន ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី 
ថដលជ្ញបបតិកភណឍ អរូបីដ៏សាំខាន់របស់អបករសកុកបុងឧទានអងគរ ក៏ជ្ញចាំថណកមួយដ៏សាំខាន់របស់បបតិកភណឍ ពិភពបោក 
ផងថដរ៕ 
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ទាំបនៀមបៅរពលងឹនាគរបស់អបករសកុបសៀមរាប 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បៅរពលឹងនាគ (រពលឹងអបកបួស) គឺជ្ញកិចចសាំខាន់មយួបៅកបុងពធិីបាំបសួនាគ ថដលថេមរបានយកទាំបនៀមរបស់េលួនមកផារ 
ភាជ ប់នឹងរពោះពុទនសាសនា ។ ពិធីបនោះបៅថតបនថបធវីនងិសទតិកបុងផបត់គាំនតិថេមររហូ្តដល់បចចុបផនប សរមាប់វតថមួយចាំនួនកបុង 
បេតថបសៀមរាប ថដលបៅកាន់ទាំបនៀមបុរាណ។ ទក់ទងនងឹពិធីបៅរពលងឹនាគបនោះ ថវីតផតិរតូវបានវតថបុរាណ ជ្ញអបកបៅ 
ថតរបកាន់យក ថតចាំបពាោះការបរៀបចាំបរគឿងរណាថ ប់និងកិចចបធវពីធិី គឺមានលកខណៈេុសគប បៅតាមទមាល ប់ដនតាំបន់នីមយួៗ។ 
 
ប៉ាុថនថជ្ញទូបៅបយងីក៏បឃញីការបរៀបចាំបរគឿងរណាថ ប់ដនការបធវពីិធីបនោះមិនមានអវីបរចីនប យី មានថតបាយរពលឹង ថដលបគបរៀប 
ចាំដ្ឋក់កបុងកបញ្ជ ីមយួមានដូង បចក អាំបៅ រតាវ ដាំ ូង មួយមុេ១៩ចាំណិតដូចគប  ពងមាន់ឆាិន១រគប់ និងបាយមួយ 
ដុាំបិទបដ្ឋយគរមបសាជីបធវពីីកាំណាត់រកហ្ម និងសលឹកបចកមយួលង។ ជម៤សរមាប់អាចារយ១ ឬបរៀបរតឹមមលូរ សាល  បារ ី ធូប 
បទៀន ភញីផ្អា ១ពានជូនអាចារយក៏បានថដរ។ 
 
រពោះបតជគុណ ម៉ាក់ បុងឹ បៅអធិការវតថទីមុនីរងស ីបៅវតថរពោះអងគរទង់ ថដលជ្ញវតថរបកាន់នូវទាំបនៀមថេមរបុរាណបនាោះ មានសងឃ 
ដីកាថា បគបធវីពិធីបៅរពលឹងនាគ ក៏បរពាោះកាលមនិទន់មកបួសបនាោះ បគបៅនាគបនាោះបដ្ឋយប ម្ ោះបនោះ ប ម្ ោះបនាោះមិន 
សមនឹងនាគជ្ញប ម្ ោះបុគគលដ៏របបសីរបនាោះប យី បហ្យីបុគគលបនាោះថតងជ្ញប់ជាំពាក់វាក់វនិនឹងវាលវដថសងារ ចិតថមិនសងប់ 
រពលឹងទាំង១៩ថបកថេញកមនិបៅកបុងេលួន ដូបចបោះបហ្យីបគក៏បៅរពលឹងនាគបនាោះបដីមផកុីាំឱ្យរពលឹងបៅរសាត់អថណថ តរបហ្ត 
រហូ្ត បៅទីឆ្ង យបដ្ឋយដរពបដ្ឋយវាល ថរកងបោជួបបរគោះភ័យអវមីួយ បហ្យីមិនអាចរត ប់មកវញិបាន បទីបសូមឱ្យ 
រពលឹង ទាំងបនាោះចូលមកបៅកបុងរូបកបុងអងគវញិឱ្យរគប់ ដូចពាកយបពាលបៅថា «មកបវុយីរពលឹងទាំងរបាាំបួនដណថ ប់សពវ 
រគប់ មកបៅរូបបៅអងគដននាគទាំងអស់គប  សូមជ្ញរសណុកសុេសបាយ កុាំបៅបដ្ឋយដរពបដ្ឋយផាយ បាយបគក៏ថម អងារបគ 
ក៏រគួស បងហួសមកបៅផធោះបយងី ផធោះធាំរសណុាំ រសណុក សុីបចកអាំបុក សុីរតាវដាំ ូង សុីបចកបដកបៅ សុីអាំបៅបដីរបលង»។ 
បរៅពីពាកយបៅរពលឹងប៉ាុនាម នមា៉ា ត់បនោះ ក៏មានធម៌និងពាកយបរបៀនរបបៅជ្ញបរចនីដល់នាគឱ្យលោះបង់កិបលសតណាហ  លោះអាំបពី 
អបាយមុេទាំងឡាយថដលេលួនជ្ញប់ជាំពាក់និងសាងប ងីកបុងជីវតិជ្ញរគហ្សទ ពិបសសភាពសាា តដនរាងកាយ បដីមផសីរងមួ 
កាយវាចាចិតថកបុងជីវតិជ្ញអបកបសួកបុងរពោះពុទនសាសនា។ 
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រពោះបតជគុណក៏មានសងឃដកីាបនថបទៀតថា សរមាប់វតថរពោះអងគរទង់ បគបធវីពិធីបៅរពលឹងនាគនាបពលយប់បរៅ បរពាោះជ្ញ 
បវោដ៏សងប់សាង ត់ បហ្យីវាសទតិបៅកបុងដាំណាក់កាលបធវកីិចចបដកអងាររាបថដរ គឺអាចារយឱ្យនាគ (អបកបួស) ទាំងអស់បដកបៅ 
បលីអងាររាបរចួក៏សូរតបៅរពលឹងបនាោះបៅ។ ចាំបពាោះកចិចដនការបធវីពិធីបនោះមនិដូចគប ប យី វាអារស័យបៅតាមទាំបនៀមវតថ 
បុរាណនមីួយៗ ថតវាមិនថវីបនាោះបទបរពាោះបនោះជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់ វាថតងថតដូចនងិេុសគប េលោះដូបចាប ោះឯង បហ្យីបដ្ឋយថ ក 
បៅវតថសម័យបគមិនបធវីពិធីបៅរពលឹងនាគបនោះបទ។ 
 
ចាំថណកបោកតា បណក ឡាយ អាចារយវតថអាលវ  ជ្ញវតថរបកាន់នូវទាំបនៀមបុរាណដូចគប បានរបាប់ដូចគប នងឹរពោះបតជគុណ ម៉ាក់ 

បុងឹ ថដរថា ពិធីបៅរពលឹងនាគ ជ្ញទាំបនៀមបុរាណបធវីប ងីបដីមផបីៅរពលឹងអបកបសួបនាោះកុាំឱ្យវលិវល់បៅណាបផថសផ្អថ ស 
បហាោះបហ្រីបដីរបៅឆ្ង យដ្ឋច់សថងវង ឱ្យមកចូលរូបចូលអងគវញិ មកសាថ ប់ពាកយបរបៀនរបបៅ បហ្យីតាាំងកាយវាចាចិតថឱ្យសទតិ 
កបុងភាពសងប់ បដីមផបីួសបរៀនបៅកបុងរពោះពុទនសាសនា។ ពិធីបនោះបធវីប ងីបធវីប ងីបរកាយពធិីថសនថរពនដូនតាបហ្យី បដ្ឋយ 
មាននាគទាំងអស់ចូលមកជុាំគប សាថ ប់ធម៌និងពាកយបរបៀនរបបៅពីសាំណាក់តាអាចារយ បនាធ ប់មកបទីបបធវពីិធីបដកអងាររាប 
និងបងវលិពពលិជ្ញបរកាយ។ ទក់ទងនឹងជាំបនឿបៅរពលឹងបនោះ ថេមរបយងីមិនមានបៅថតរពលឹងនាគបនាោះបទ គឺមានបៅ 
រពលឹងសក់ រពលឹងរសូវ រពលងឹអបកឈជឺ្ញបដីម ថេមរមានជាំបនឿណាស់៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាអនុញ្ញដ តឲ្យមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ចូលជបួសថមថងការគរួសម 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
រកុមមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ចាំនួន២០រូបថដលរតូវ បចញដាំបណីរបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បៅ 
ទីរកុងមា៉ា កាវ សាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិនបានចូលជួបសថមថងការគួរសមជ្ញមយួ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគ 
នាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅរពឹកដថងទ៩ី ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅសាលរបជុាំបបងមាោដនមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ។ 
 
ឯកឧតថមអគគនាយក បានសថមថងនូវការអបអរសាទរចាំបពាោះមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ទាំង២០រូប ថដលមានឱ្កាសបៅចូលរមួ 
វគគបណថុ ោះបណាថ លមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បៅទីរកុងមា៉ា កាវ សាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិន បដីមផទីទួលបានចាំបណោះដងឹ 
និងបទពិបសាធន៍ថមីៗបថនទមបទៀតសរមាប់យកមកចូលរមួចាំថណកអភិវឌណវស័ិយបទសចរណ៍បៅរបបទសកមពុជ្ញបយងីឲ្យកាន់
ថតលារបបសីរ។ 
 
នាឱ្កាសបនាោះ ឯកឧតថមអគគនាយកបានផ្អថ ាំបផញមីគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ទាំងអស់ថា ការបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លមគគុ 
បទធសក៍បទសចរណ៍បនោះ មិនរតឹមថតចាាំទទួលយកចាំបណោះដងឹនិងបទពិបសាធន៍ពីបគប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុថនថបយងីរតូវបធវីបទបងាហ ញ 
ឲ្យបគបានដងឹ និង បានយល់អាំពីតដមលបបតកិភណឍ ជ្ញត ិ និង ការេិតេាំរបឹងថរបងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងការថថរកា 
ការពារ អភិរកស និងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរថដលជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពភិពបោករបកបបដ្ឋយចរីភាព 
និងបានកាល យជ្ញគរមូដ៏លាមួយសរមាប់តាំបន់បបតិកភណឍ ដដទៗបទៀតបលីសកលបោក។ 
 
ឯកឧតថមអគគនាយកបញ្ញជ ក់បថនទមបទៀតពដីាំបណីរការដនកចិចរបជុាំអាយសុីសុីអងគរ (ICC-ANGKOR) ថដលរបរពតឹថបៅកបុង 
មួយឆ្ប ាំ២ដងជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ មានការចូលរមួពីបណាថ អបកជាំនាញជ្ញន់េពស់អនថរជ្ញត ិ និងរបបទសជ្ញដដគូសហ្ការចាំននួ២៦ 
របបទសបទៀតមកពភិាកាលមាតិបលីការអនុវតថគបរមាងអភិរកស ជួសជុលរបាសាទនិងការអភិវឌណបផសងៗកបុងរមណីយដ្ឋឌ ន 
របវតថិសាស្តសថអងគរ។ 
 
បោក បេៀវ ធ ី ជ្ញមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ភាសាអង់បគលស តាំណាងឲ្យមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ថដលរតូវបៅចូលរមួវគគ 
បណថុ ោះបណាថ លបៅមា៉ា កាវទាំងអស់បានបលីកប ងីថា បោកនិងមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ទាំងអស់មានបសចកថីសបាយ 
រកីរាយខាល ាំងណាស់ថដលមានឱ្កាសបានចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លដ៏មានសារៈសាំខាន់បនោះ បរកាមការសរមបសរមលួោ៉ា ង 
យកចិតថទុកដ្ឋក់ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបហ្យីនងឹបធវីតាមការផ្អថ ាំបផញី និងការថណនាាំរបស់ឯកឧតថមអគគនាយកឲ្យលារបបសីរ។ 
 
ជ្ញមួយគប បនោះថដរ បោក និងមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ទាំងអស់បានថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាថដលបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ និងផថល់ឱ្កាសឲ្យពកួគត់បានបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍គប  
បៅវញិបៅមកបលឆី្កអនថរជ្ញតិ។ 
 
គួររ ាំឭកថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានសហ្ការគប ជ្ញមួយអងគការបទសចរណ៍ពភិពលបោក(UNWTO) បានរបកាសជូនដាំ 
ណឹងរប ងបរជសីបរសីមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ បដីមផបីៅវគគបណថុ ោះបណាថ លេលីបៅទីរកងុមា៉ា កាវ សាលរណរដឌរបជ្ញមានិត 
ចិន កាលពីដថងទ២ី៧ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦បៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកនលងមក បដ្ឋយមាន 
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កិចចសហ្ការចូលរមួបធវីជ្ញ គណៈកមមការបរជសីបរសីពសីាំណាក់តាំណាងរកសួងបទសចរណ៍ នងិរកសងួវបផធម៌ នងិវចិិរត 
សិលផៈផងថដរ៕ 
 

     
 

     

ទិវាអនថរជ្ញតិសថពីីបោហាគ បលកីទី២នឹងរបារពនបធវីប ងីបៅបលទឹីកដីបសៀមរាបអងគរជ្ញថមមីថងបទៀត 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បដ្ឋយបមីលបឃញីពីអតទរបបោជន៍ដ៏បរចនីបលីសលុបចាំបពាោះសុេភាពមនុសសរគប់គប ពកីារហាត់បោហាា  អងគការសហ្របជ្ញ 
ជ្ញតិ បានកាំណត់ដថងទ២ី១ ថេមិថុនា ជ្ញទិវាអនថរជ្ញតិសថីពីបោហាា  (International Day of Yoga) ថដលថតងថតរបារពនបធវ ី
ប ងីជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបៅតាមបណាថ របបទសជ្ញបរចីនបៅបលីពភិពបោក បដីមផផីសពវផាយអាំពីការហាត់សមាធទិាំងផលូវកាយ 
ផលូវចិតថសរមួលចលនាសាច់ដុាំ និងចងាវ ក់សរដស្មឱ្យរត់រសួលសរមាប់សុេភាពរាងកាយរបស់បយងីរគប់គប ។  
 
បដ្ឋយថ ករបបទសកមពុជ្ញ សាទ នទូតឥណាឍ របចាាំរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ បានសហ្ការជ្ញមួយរកសងួបទសចរណ៍ សាោ 
បេតថបសៀមរាប អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួនឹងសាទ ប័នពាក់ព័ននបផសងៗ បដីមផបីរៀបចាំទិវាអនថរជ្ញតសិថីពីបោហាា ជ្ញបលីកទ២ីបៅបលី 
ទឹកដីអងគរ ថដលនឹងរបរពឹតថិបៅបៅដថងទ១ី៨ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បវោបមា៉ា ង៧.០០រពកឹ បៅបរបិវណរបាសាទអងគរវតថ។  
 
ទក់ទងនឹងរពឹតថកិារណ៍ខាងបលីបនោះ បៅសាោបេតថបសៀមរាបនារបសៀលដថងទី០៩ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បានបបីកសនបសិីទ 
សារព័ត៌មានមួយបដមីផផីសពវផាយអាំពីការបរៀបចាំទិវាអនថរជ្ញតិសថីពីបោហាា បនោះប ងី បដ្ឋយមានវតថមានជ្ញអធិបតីរបស់ 
ឯកឧត្តម ប ុន ថាឫ ធ ិអភិបាលរង តាំណាងឯកឧតថមបណឍិ តអភិបាលបេតថ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង 
តាំណាងឯកឧតថមអគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង ឯកឧត្តម NA VEEN SRIVASTAVA ឯកអគគរដឌទូតសាល 
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រណរដឌឥណាឍ  របចាាំរបបទសកមពុជ្ញ បហ្យីក៏មានការចូលរមួផងថដរពខីាងបសវាករ សហ្ព័ននសហ្ភាពយុវជនបេតថ ប៉ាូលិស 
សាទ ប័នពាក់ព័ននជ្ញបរចីនបទៀត និងអបកសារព័ត៌មានកបុងរសុកផង។  
 

ថថលងកបុងឱ្កាសបនាោះ ឯកឧត្តម ប ុន ថាឫ ធ ិ បានសថមថងនូវអាំណរគុណជ្ញខាល ាំងដល់ឯកឧតថមឯកអគគរដឌទូត ដន 
សាលរណរដឌឥណាឍ  ថដលបានបរជីសបរសីយកបេតថបសៀមរាបជ្ញទីតាាំងរបារពនទិវាអនថរជ្ញតិសថីពីបោហាា  ឱ្យសាលរណជន 
និងបភញៀវបទសចរទាំងអស់បានចូលរមួ រពមទាំងរជ្ញបពចីាំ បណោះដឹងដនការបធវីលាំហាត់របាណសមាធិសរមួលអារមមណ៍ផលូវចិតថ 
ផលូវកាយ បលីសពីបនាោះបានជាំរុញឱ្យការផសពវផាយវស័ិយបទសចរណ៍របស់កមពុជ្ញ ឱ្យបភញៀវបទសចរកបុងបោកកាន់ថតចូលមក 
ទសសនាកមពុជ្ញកាន់ថតមានចាំននួបរចីនប ងីថថមបទៀត។ ឯកឧតថមក៏បានគាំរទ បរជ្ញមថរជង និងចូលរមួបបរម ី ការពារ 
បធវីោ៉ា ងណាឱ្យទិវាបនោះដាំបណីរការរបកបបដ្ឋយភាពរលូនផងថដរ។  
 

មានមតិចាប់អារមមណ៍កបុងសនបសិីទសារព័ត៌មានបនាោះថដរ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បានបលីកប ងីថា មនុសសបយងីអាច 
រស់បៅបានសុេរសលួ លុោះរតាទាំងផលូវចតិថនិងផលូវកាយលារបបសីរដូចគប  មិនអាចេវោះមួយណាបានប យី ដូបចបោះបោហាា ជ្ញវធិ ី
ហាត់សមាធិដ៏លាមួយ ថដលបធវីឱ្យមានតុលយភាពផលូវចិតថ និងផលូវកាយ ។ មា៉ាងវញិបទៀតតាមការរសាវរជ្ញវពីអបកជាំនាញ 
បុរាណវទិាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបងាហ ញថា បោហាា បៅតាំបន់អងគរ និងរបាសាទអងគរមានទាំនាក់ទាំនងគប ចាស់ោស់ 
ដូចជ្ញរូបចមាល ក់បៅរបាសាទបនាធ យរស ី និងតាមរយៈសោិចារកិនិោយថាបៅសតវតសទី១០ មានរពោះរាជរគូបានដឹកនាាំ 
បធវីបោហាា បៅតាំបន់អងគរផងថដរ។ បថនទមពីបនាោះតាងនាមឱ្យសាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលមានតួនាទីថថរកា ការពារ 
អភិរកសតាំបន់អងគរ ក៏បានបងាហ ញពីបគលជាំហ្រគាំរទទាំងរសុងចាំបពាោះការបរៀបចាំទិវាអនថរជ្ញតិបោហាា បៅបលីទឹកដីអងគរ។ 
កបុងបនាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានចូលរមួចាំថណកកបុងការបរជីសបរសីទតីាាំងឱ្យសមរមយ ការបរៀបចាំសណាថ ប់លប ប់របបៀបបរៀប 
រយផថល់អបកជាំនាញថតរូបអាំពីរពឹតថិការអនថរជ្ញតិបនោះ ពិបសសគឺផថល់ទឹកសាា តសរមាប់អបកចូលរមួទាំងអស់ពិសារបដ្ឋយឥត 
គិតដថលផងថដរ។  
 

ឯកឧត្តម NA VEEN SRIVASTAVA ក៏បានរ ាំឭកថដរអាំពីរពឹតថកិារណ៍បនោះកាលពឆី្ប ាំមុន ថដលទទួលបានការចូលរមួ 
ោ៉ា ងបរចីនពសីាលរណជន និងការសហ្ការលាពអីាជ្ញញ ធរពាក់ព័នន។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់បទៀតថា ទិវាអនថរជ្ញតិសថពីីបោហាា  
នឹងបធវីប ងីជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបៅបលីទឹកដអីងគរ បដីមផជីួយផសពវផាយបទសចរណ៍កមពុជ្ញ និងផថល់ចាំណូលបសដឌកចិចដល់ 
របជ្ញជនកបុងបេតថបសៀមរាបផងថដរ។ ឯកឧតថមក៏សងឃមឹថា រពឹតថិការណ៍ឆ្ប ាំបនោះនឹងទក់ទញសាលរណជន និងបទសចរ 
បានកាន់ថតបរចីនមកចូលរមួហាត់បោហាា  បហ្យីបោហាា បនោះថដររតូវបានហាត់បធវជី្ញបរៀងរាល់ដថង បដ្ឋយមិនចាាំបាច់ថតដថង 
ពិបសសបទបដីមផសុីេភាព។ មា៉ាងវញិបទៀតបោហាា មិនថមនជាំរុញ ឬបធវឱី្យមានកមាល ាំងខាល ាំងបទ ថតវាបធវីឱ្យមានតុលយភាព 
ផលូវកាយ នងិផលូវចិតថ ពិបសសអារមមណ៍បយងីសងប់លា ថដលមនុសសរគប់គប គួរថតបធវី និងបឈវងយល់ពីវ៕ 
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ការចូលរមួបលកីកមពស់ជីវភាពរបជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរតាមរយៈវស័ិយបទសចរណ៍ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
វស័ិយបទសចរណ៍ពិតជ្ញកាតាលីករ ដ៏មានសកាថ នុពលកបុងការជួយចូលរមួចាំថណកអភិវឌណរបបទសជ្ញតិឲ្យមានវឌណនភាព 
របាកដ។ បរកាយពសីស្តងាគ មបានបញ្ច ប់បៅបរកាមបគលនបោបាយ យុទនសាស្តសថឈបោះ ឈបោះរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ថដលដឹកនាាំ 
បដ្ឋយ សទមតចទត្ទោ ហ ុន សសន នាយករដឋមន្តនត៉ីននព្រះរោណាចព្កកមពុោ សពវដថងបនោះ របបទសជ្ញតិ 
មានសុេសនថិភាពបពញបលញបធវីឲ្យពិភពបោកសាគ ល់របបទសកមពុជ្ញកាន់ថតចាស់ បហ្យីរបាសាទបុរាណជ្ញបរចនី ដនតាំបន់ 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរកាល យជ្ញបគលបៅបទសចរណ៍ថដលមានការទក់ទញេពស់បាំផុតបលពីភិពបោក។ 
 
តាមរយៈភាពលផលីាញបនោះ បភញៀវបទសចរក៏ចាប់បផថមីហូ្រចូលមកទសសនារបាសាទបុរាណថេមរកាន់ថតបរចីនប ងីៗ ពីមួយឆ្ប ាំ 
បៅមួយឆ្ប ាំ ថដលជ្ញបហ្តុនាាំឲ្យបសដឌកិចចជ្ញតិមានការបកីនប ងីនិងរបជ្ញពលរដឌមានមុេរបរបធវីបសធីរថតរគប់ៗគប ។ ជ្ញក់ថសថង 
អបកភូមិរហាលជ្ញភូមិបុរាណមយួថដលមានទីតាាំងបៅជ្ញប់រសោះរសង់ខាងបជងីសទតិបៅសងាា ត់នគរធាំ រកុង/បេតថបសៀមរាប 
ថដលតាាំងថតពីបដីមមក ពួកគត់លល ប់បធវីថរសចាំការថតមុេគត់តាមទមាល ប់ឪពុកមាថ យរបស់ពួកគត់ ថដលទនិបផលបានមក 
បសធីរថតចិញ្ច ឹមជីវតិរបចាាំដថងមិនរគប់ ប៉ាុថនថ បចចុបផនបបនោះ ពួកគត់មានការថរបមុេថរបមាត់ ជីវភាពធូរលរ សាងសង់ផធោះធាៗំ  
មានម៉ាូតូ ឡានជិោះនិងអាចមានលទនភាពឲ្យកូនបរៀនបានេពង់េពស់ៗថថមបទៀតផង។ បនោះបដ្ឋយសាររបរបធវសីិបផកមមរបទោះបគ 
និងវតទុអនុសាវរយីប៍ផសងៗបថនទមបទៀតបលីការងារថរសចាំការសរមាប់ទុកលក់ឲ្យបភញៀវបទសចរ ថដលបានចូលមកទសសនាកបុង 
តាំបន់ពកួគត់កាំពុងរស់បៅ។ 
 
បាូនរបសុ បពយី ម៉ាុន អាយុ១៧ឆ្ប ាំ ជ្ញសិសសបរៀនទី១០បៅវទិាល័យមួយកបុងរកុងបសៀមរាប បានបលីកប ងីថាបាូនរបុសទាំបនរ 
ពីការសិកា បឆលៀតឱ្កាសបធវរីបទោះបគទុកលក់ឲ្យបភញៀវបទសចរជ្ញតិនិង អនថរជ្ញតិបដីមផបីានរបាក់ចាំណូលសរមាប់ចាំណាយ 
បៅបលីការសិកាផ្អធ ល់េលួន និងជួយរកុមរគួសារមយួចាំថណកបទៀត។ បាូនបានបនថថាកបុងមួយដថងបាូនអាចបធវីរបទោះខាប តតូចៗ 
បាន២បរគឿង បដ្ឋយមួយបរគឿងអាចលក់បានពី៣ដុោល បៅ៥ដុោល ។ បាូនបានបញ្ញជ ក់ថាការងារបនោះអាចរករបាក់ចាំណូល 
បានគួរសមថដរ។ 
 
ចាំថណកបោកអុាំ ភាវ សុេ អាយុ ៧០ឆ្ប ាំជ្ញសបិផករបធវីរបទោះបគខាប តមធយមចាប់ព៥ីតកឹដល់១ថម៉ារតជ្ញង២០ឆ្ប ាំ បហ្យីបាន 
របសាសន៍ឲ្យដឹងថា គត់បធវរីបទោះបគបៅតាមខាប តមាន៥តកឹតដមល៧០ដុោល  ៦តឹកតដមល៨០ដុោល  ៨តឹកតដមល១២០ដុោល  
និង១ថម៉ារតតដមល១៨០ដុោល  និងបធវីបៅតាមការកុមម៉ាង់របស់បភញៀវថដលចង់បានថថមបទៀតផង បហ្យីការបធវីរបទោះបគមួយ 
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បរគឿងៗរតូវចាំណាយបពល១សបាថ ហ៍្បៅកនលោះថេ ឬក៏មួយថេតាមរបបភទរបទោះតូចធាំបទបីរចួ។ បោកអុាំបានបញ្ញជ ក់ថារបាក់ 
ចាំណូលបានមក អាចជួយផគត់ផគង់រគួសារគត់រស់បៅបានរសួល។ 
 
រយៈកាលកនលងមក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុងជួយបរជ្ញមថរជងបបងាីតឲ្យ មានសហ្គមន៍សបិផកមម 
និងសហ្គមន៍របទោះបគសរមាប់ដឹកបភញៀវបដីរបលងកមានថតាមភូមិរបស់ពួកគត់ផ្អធ ល់ រពមទាំងជួយផសពវផាយព័ត៌មានដល់ 
រកុមហ្ ុនបទសចរណ៍ និងមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បដមីផរីបាប់និងនាាំបភញៀវបទសចរមកទសសនា និងជិោះរទោះបគបទៀតផង។ មា៉ាង 
វញិបទៀត អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សូមគាំរទនិងបលកីទឹកចិតថោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹចាំបពាោះសកមមភាពទាំងបនោះ បរពាោះមិនរតឹមថតអាច 
ទញយករបាក់ចាំណូលបថនទមសរមាប់ជយួផគត់ផគង់រកុមរគសួាររបស់របជ្ញពលរដឌប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុថនថវាថថមទាំងជួយថថរកា 
នូវទាំបនៀមទមាល ប់ សិបផកមមបុរាណថដលជ្ញអតថសញ្ញដ ណជ្ញត ិ និងជ្ញបករដាំថណលដូនតាតាាំងពយូីរលង់ណាស់មកបហ្យី 
ទុកសរមាប់ឲ្យកូនបៅជាំនាន់បរកាយបានសាគ ល់ ក៏ដូចជ្ញបងាហ ញអនថរជ្ញតឲិ្យបគសាគ ល់កមពុជ្ញកាន់ថតចាស់ប ងី។ 
 

     

បុណយបទសន៍ផ្អថ ច់កមមបពៀរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បៅបពលថដលមានមនុសសឈរុឺា ាំដរ ៉ា ជ្ញពិបសស ទក់ទិននឹងជាំងឺរបស់មនុសសចាស់ ថដលរគប់គប យល់ថា វាជ្ញបរឿងធមមជ្ញត ិ
របស់មនុសសមិនអាចបជៀសផុត ដូនតាថេមរថតងមានកិចចពធិមីួយចាំននួបទៀត បដីមផជីួយអបសធបជីវតិរបស់ពកួគត់។ ពិធីបនាោះ 
បសាតមានតូចមានធាំ បៅតាមលទនភាពជ្ញក់ថសថងរបស់រកមុរគួសារដនអបកជាំង។ឺ បគលបាំណងសាំខាន់ដនពធិីគឺបដីមផរី ាំបដ្ឋោះ 
កមមបពៀរ ឬថា ផ្អថ ច់កមមបពៀរបផសងៗ បហ្យីអាចជួយរទរទង់អាយុជីវតិរបស់អបកជាំងឺបនាោះឲ្យបានយូរតបៅបទៀត។  
 
សរមាប់អបករស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ ពិធីថដលបគថតងបធវីសរមាប់អបកជាំងឺមានដូចជ្ញ ពិធីបុណយចនធសុរកគិរសូីរត បុណយចបរមនី 
អាយុ បុណយឆ្ន់ដ្ឋរ ពូនភបាំេាច់ជ្ញបដីម។ មានពិធបុីណយមយួបទៀត ថដលអបកអងគរថតងបធវថីដរបនាោះគ ឺបុណយបទសន៍ផ្អថ ច់កមម 
និងសូរតធម៌ឲ្យអបកជាំងឺសាថ ប់។ ធម៌ថដលរតូវសូរតឲ្យអបកជាំងសឺាថ ប់បនាោះបសាតបទៀត បបីអបកជាំងឺមានសភាពធងន់ខាល ាំង រពោះសងឃ 
ឬអាចារយអបកបចោះសូរត រតូវសូរតធម៌គិរមីាននធ និងធម៌កាវតារ ឬបៅថា អាការវតារសូរត។ ថតបបីអបកជាំងឺមានសភាពធូរ 
រសាលបហ្យី បគសូរតរតមឹថតធម៌គិរមីាននធប៉ាុបណាត ោះ។  
 
និោយពីពធិីបុណយបទសន៍ផ្អថ ច់កមម ថដលអបកភូមិរកវា៉ា ន់ សងាា ត់នគរធាំ ថកផររបាសាទរកវា៉ា ន់ដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បទីបថត 
របារពនបៅដថងទ៩ី ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ។ ពិធីបនោះរតូវបានកូនបៅរបារពនប ងីជូនចាំបពាោះ បោកោយ ជុច 
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យនិ ថដលមានអាយុ៨៦ឆ្ប ាំ។ បោកោយមានជាំងឺរយៈបពលរបថហ្លកនលោះថេមកបហ្យី បដ្ឋយបចោះថតរាករូស និងបេាោះ 
អស់កមាល ាំងពីេលួនរហូ្តដល់បងបីថលងរចួ។ បរៅពីទទួលការពាបាលតាមកផួនបពទយសម័យ មានចាក់ថាប ាំបលបថាប ាំរចួបហ្យី 
ក៏រតូវគិតគូរបរៀបចាំពិធបុីណយបទសន៍ផ្អថ ច់កមមបនថបទៀត។  
 
ពិធីបនោះរតូវបានបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយមិនមានរពោះសងឃនមិនថចូលរមួបទ បពាលគឺមានថតអាចារយអបកដឹកនាាំ ចាស់ទុាំកបុងភូមិ និង 
កូនបៅប៉ាុបណាត ោះ។ ចាស់ទុាំបទៀតបសាត ក៏មិនមានបរចីនណាស់ណាថដរ បបីរាប់បៅរបហាក់របថហ្ល១០ បៅ២០នាក់ 
ប៉ាុបណាត ោះ។ តាមការសបងាត ការបរៀបចាំពិធីបនោះហាក់គិតគូរពីកផួនចាប់ទាំនមឹទាំបនៀមចាស់ោស់ណាស់បដ្ឋយសារពដីាំបូង 
ចាស់ទុាំអបកមកជួយបរៀបចាំពិធបីានរតឹមថតជួយការងារសាមញ្ដៗដូចជ្ញ កាច់បាយស ី បរៀបចាំផធោះសថមផង រកាលកបនធល ជ្ញ 
បដីម។ ចាំថណកចាំណុចសាំខាន់ៗដនពិធដូីចជ្ញ ការបរៀបចាំរពោះបត់បៅទិសណា អបកជាំងឺរតូវសរមានថបៅទិសណា អបកបទសន៍ 
រតូវអងគុយទសិណា ផលូវបោងរពលឹងបរៀបចាំោ៉ា ងណា សុទនថតរតូវរង់អាចារយធាំមកបរៀបចាំបទីបចាត់ ថារតឹមរតូវតាមចាប់ 
ទមាល ប់។  
 
ចាំបពាោះបរគឿងរណាថ ប់ដនការបរៀបចាំពិធីបនោះ មានការបរៀបចាំបាយស ី កូនភបាំេាច់មួយ ថរគរពោះធម៌៣ថរគ បរគឿងបនលុង១ឈុតធាំ 
ថដលមានរបស់របរបរបីរបាស់របចាាំដថង ដូចជ្ញ មុង ភួយ បេបីយ ចានសាល បរពាឆ្ប ាំង ជាំនីកដដ ចបងាៀងបរបងកាត។ល។ 
ការបរៀបចាំបរគឿងបនលុងបនោះ តាមសបងាតបមីលបៅ គឺតរមូវបៅតាមអបកជាំងឺថដលគត់ចង់បានអវីេលោះ ថដលគត់គិតថា បបីគត់ 
សាល ប់បៅអាចបានរបស់បនាោះបរបីរបាស់មនិេវោះខាត។ បរគឿងបនលុងបនោះ បគទុករបបគនរពោះសងឃបៅបពលបរកាយ គឺរបថហ្ល 
បរកាយបពលបគឈប់សូរតធម៌បហ្យីនិមនថរពោះសងឃមកឆ្ន់មួយរពឹក។  
 
និោយពីកចិចសាំខាន់ថដលរតូវបធវីកបុងពធិីបនោះវញិ ហាក់ដូចជ្ញមិនថវងណាស់ណាបនាោះបទ បបីគិតបៅរបថហ្ល១បមា៉ា ងជ្ញង 
ប៉ាុបណាត ោះ។ អាចារយអបកចាត់ថចងពិធីដកឹនាាំសូរតធម៌នមសាា រ និងពូនភបាំេាច់ផ្អថ ច់កមមបពៀរ។ បនាធ ប់មក ក៏បធវីពិធីបៅរពលឹង 
អបកជាំងឺោ៉ា ងលនលង់លបនាល ច គួរឲ្យអាណិតេលួនណាស់។ “មកបវុយីមកណា រពលឹងោយយនិណា! រពលឹងរបាាំបួនដណថ ប់ 
សពវរគប់ មកបៅរូបបៅអងគ បមីលកូនបមីលបៅ! សូមជ្ញរសណុកសុេសបាយ បគបបួលកុាំបៅ បគបៅកុាំបឆលីយ 
រពលឹងោយយនិបហ្យី មកបៅរូបបៅអងគ! ផធោះបយងីធាំរសណុាំ រសណុក សុីបចកអាំបុក សុីរតាវដាំ ូង សុីបចកបដកបៅ 
សុីអាំបៅបដីរបលង! មកបវុយីមកណា រពលឹងោយយនិណា! ... ...។”  
 
បរកាយបៅរពលឹងបហ្យី អាចារយក៏ទញយកគមពីរសាស្តសាថ មកបទសន៍ឲ្យអបកជាំងសឺាថ ប់។ តាមសាថ ប់បៅ បសចកថីដនធម៌បទសន៍ 
បនាោះ គឺបរៀបរាប់អាំពីធមមសបងវគបផសងៗដូចជ្ញថា រូបបនោះថតងជរារគាំរគជ្ញធមមតា មិនអាចនរណានងឹបជៀសផុតរត់រចួប យី 
រូបបនោះថតងថបកលល យសាល ប់បៅជ្ញធមមតា គម ននរណាអាចនងឹរបឆ្ាំងតតាាំងនងឹបសចកថីសាល ប់បានប យី មានថតការបធវបុីណយ 
សុនធរទនពីបពលបនោះតបៅបទ បទីបបានជ្ញទីពងឹពាំនាក់របស់បយងីរគប់គប ......។ ធម៌បទសន៍បនោះមានរយៈបពលរបថហ្ល 
កនលោះបមា៉ា ង បដ្ឋយអាចារយអបកបទសន៍បលីកដ្ឋក់សាំប ងមួយៗ បៅតាមចងាវ ក់ និងសាច់ធម៌។  
 
បទសន៍ចប់បហ្យី អាចារយក៏អងគុយសមាធិមួយសនធុោះ បហ្យីក៏ងាកមកនិោយជ្ញមួយអបកជាំងឺរបាប់ពកីារងារថដលរតូវបធវបីនថ 
បផសងៗដូចជ្ញ មិនឲ្យប៉ាោះបជីងពានមុនដថងកាំណត់ (របថហ្លជ្ញពានរពលឹង) រតូវអុជចបងាៀងបរបងកាតបាំភលឺកុាំឲ្យរលត់ និងអុជ 
ធូបធាំបនថរហូ្តដល់ដថងថដលកាំណត់ជ្ញបដីម។ បបីតាមចាស់ទុាំពិភាកាគប  បៅបពលរពលប់នងឹមានអាចារយ ឬអបកបចោះសូរតធម៌ 
មកសូរតធម៌គិរមីាននធរហូ្ត៣យប់ជ្ញប់គប  បហ្យីនិងមាននមិនថរពោះសងឃមកឆ្ន់មួយរពកឹបទៀតបៅបពលឆ្ប់ខាងមុេ បទីប 
ពិធីបនោះចាត់ទុកថាចប់សពវរគប់។  
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បនោះជ្ញភាពរស់របវកីមយួបទៀតដនទាំបនៀមទមាល ប់របស់ដូនតាថេមរ ថដលបានបនសល់ទុកជ្ញបរចីនជាំនាន់មកបហ្យីកបុងតាំបន់ 
អងគរ។ រហូ្តមកដល់បពលបនោះ ពិធីរបដពណីទាំបនៀមទមាល ប់ជ្ញបរចីនថដលកាំពុងថតបនថរស់បៅជ្ញមួយអបករសុកអងគរ បបីបទោះជ្ញ 
ពិធីេលោះបានវវិតថតិចតចួបៅតាមកាលសម័យកថ ី ថតក៏បៅថតរកាបាននូវរទង់រទយបដីមដនវបផធម៌របស់ដូនតាថេមរ ថដលជ្ញ 
អតថសញ្ញដ ណរបស់ជ្ញតិបយងី។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលមានតួនាទកីបុងការងារអភិរកស ថថរកាបបតិកភណឍ កបុងរមណីយដ្ឋឌ ន 
អងគរ សូមបគរពបកាតសរបសីរនូវសាម រតីរសឡាញ់ថថរកាបបតិកភណឍ អរូបីរបស់របជ្ញពលរដឌថដលកាំពុងរស់បៅកបុងតាំប់អងគរ 
និងសូមអាំពាវនាវដល់របជ្ញពលរដឌទូបៅសូមចូលរមួថថរកានូវបករមត៌កដូនតាបយងីឲ្យមានជីវតិជ្ញអមតៈតបរៀងបៅ៕ 
 

     
 

     

អបកភូមិរហាលដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរកាក់កបបរចីននឹងមុេរបរសបិផកមម 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
“េញុ ាំមិនបានបធវីរូបចមាល ក់ ឬវតទុអនុសាវរយីថ៍ដលអបកភូមិភាគបរចីនបគនិយមបធវីបនាោះបទ។ េញុ ាំថតងដចបរបឌតិជ្ញរូបចមាល ក់បផសងៗ 
ថបលកៗេុសពីអបកដដទ បទីបម៉ាូយមកទិញរបស់េញុ ាំជ្ញហូ្រថហ្មនិសូវដ្ឋច់។ ជួនកាលេញុ ាំបៅបឃញីចមាល ក់ សាា តៗបគតាាំងលក់បៅ 
តាមហាងធាំៗ េញុ ាំមកផធោះវញិក៏យកទរមង់បនាោះមកដចបបថនទមបចញជ្ញរូបចមាល ក់បផសងមួយបទៀត”។ ទាំងបនោះជ្ញរបសាសន៍បរៀប 
រាប់របស់ បោកពូ តាន់ សុេុន បៅភូមិរហាល សងាា ត់នគរធាំ ថដលជ្ញភូមិបុរាណមួយ បៅជ្ញប់នឹងរសោះរសង់ដនរមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ នារពឹកដថងទ៨ី ថេមថុិនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។  
 
បុរសថដលមានវយ័ជ្ញង៥០ឆ្ប ាំរូបបនោះបានបរៀបរាប់ថា អបកភូមិរហាលរបស់បោកបសធីរថតរគប់ផធោះ សុទនថតមានមុេរបរបថនទមព ី
ការងារថរសចមាា រ គឺការបធវីសបិផកមមជ្ញវតទុអនុសាវរយី ៍ ដូចជ្ញរបទោះបគ សគរ ទូក រហាត់ទឹកជ្ញបដីម លក់ជូនបភញៀវបទសចរ 
ឬលក់ដុាំដល់ឈមួញថដលមកទញិយកបៅលក់បនថបៅតាមរបាសាទ និងហាងតូចធាំបៅរកុងបសៀមរាប។ សរមាប់រូបបោក 
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វញិ បោកមិនបធវីវតទុអនុសាវរយីធ៍មមតាៗដូចអបកភូមិបទ ថតបោកបានដចបបចញជ្ញរបូចមាល ក់ចថមលកៗ ថដលបមីលបៅគួរឲ្យ 
ទក់ទញ ដូចជ្ញ រូបសតវទនាយ បឈរីចត់កាលនាគរាជជ្ញបដីម។  
 
“េញុ ាំបដីរបៅតាមហាងធាំៗ បឃញីរូបចមាល ក់បគថបលកៗ េញុ ាំមកវញិេញុ ាំដចបបឈថីដលេញុ ាំមានបៅជ្ញរូបបផសងៗ។ េញុ ាំទិញគល់បឈពីបីគមក 
បហ្យីបធវីជ្ញរូបបនោះរូបបនាោះតាមបៅថកហាងបគរបាប់ ។ ជួនកាលេញុ ាំដចបបដ្ឋយគាំនិតេលួនឯងបហ្យីលក់ជូនបភញៀវថដលមកដល់ 
ផធោះរសាប់។” បនោះជ្ញសមថីបរៀបរាប់បថនទមរបស់ បោកសុេុន ថដលបោកអោះអាងថា បោកពុាំបានបរៀនសូរតពីរគូណាមយួឲ្យ 
របាកដបនាោះបទ គឺបោកបចោះបធវីតៗគប  និងដចបរបឌិតវាប ងីបដ្ឋយគាំនិតេលួនឯង។ សរមាប់ បោក សុេុន ចមាល ក់ថដលលក់ 
ដ្ឋច់ជ្ញងបគគឺបរសាមដ្ឋវ និងកាាំបិត បដ្ឋយសារថតបោកបានរចនាម៉ាូដបរសាមដ្ឋវកាាំបិតថបលកៗ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍េុសថបលក 
ពីអបកបផសងៗ។  
 
និោយពីចាំណូលពីមុេរបរសបិផកមមដចបរបឌិតបនោះ អបករស ី ភងួ ហាច ថដលជ្ញភរោិបាននិោយបដ្ឋយបអៀនបរបៀនថា 
“បបីថេមានបភញៀវបរចីនបានសាំណាំ រគន់ថដរ បៅថកបគបចោះថតកុមម៉ាង់ទញិមិនដ្ឋច់ បយងីក៏បានចាំណូលបរចនីរគន់ ទុកសរមាប់ 
ផគត់ផគង់កូនបរៀនសូរត។ ថតបបីថេមិនសូវមានបភញៀវដូចបពលបនោះចឹងបានតចិៗ បហ្យីបយងីបដីរលក់េលួនឯងផសាំេលោះផង។ បាន 
ការងារបនោះឯង បានកូនេញុ ាំបរៀនសូរតបៅមហាវទិាល័យផង បរៀនបៅសាោACEផង។ ពីមុនបា៉ា វាបធវមីថងបហ្យីឈប់បៅបធវ ី
ការវញិ ថតបដ្ឋយរករបាក់ឲ្យកូនបរៀនមិនរគប់ បទីបងាកមកចាប់របរបនោះវញិបទីបថតបាន២ឆ្ប ាំប៉ាុបណាត ោះ។  
 
បបីតាមការបរៀបរាប់របស់ បោកសុេុន ចមាល ក់មួយថដលបោកបានបធវីបហ្យីកបុងរយៈបពលរតឹមថតមួយដថង បោកអាចលក់ 
បានរបថហ្ល១៥ដុោល រ។ ដូបចបោះ ចាំណូលពកីារផលតិសិបផកមមរបស់បោកបឃញីថា អាចរកចាំណូលបានបរចីនគួរសម ថដល 
អាចបធវីឲ្យជីវភាពរបស់រគួសារបោករស់បៅសមរមយ បហ្យីកូនៗបានឱ្កាសបរៀនសូរតដល់ថាប ក់មហាវទិាល័យបទៀតផង។  
 
បៅសងាា ត់នគរធាំ បោក ងា៉ា  ចុង ឲ្យដឹងបៅរពកឹដថងទ៨ី ថេឧសភា បនោះថដរថា ភូមិរបស់បោកមានទាំបនៀមបធវីសបិផកមម 
របបៀបបនោះជ្ញយូរមកបហ្យី។ បចចុបផនប អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏េិតេាំជយួពរងីកការងារបនោះជ្ញបនថបនាធ ប់ថដរ ដូចជ្ញ ការបបងាីត 
ឲ្យមានសហ្គមន៍សិបផកមម សហ្គមន៍របទោះបគដឹកបភញៀវបទសចរកបុងភូមិរបស់បោកផ្អធ ល់ជ្ញបដីម ជ្ញពិបសស អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាក៏បានជួយផសពវផាយបៅកាន់រកុមហ្ ុនបទសចរណ៍ និងមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ បដីមផនីាាំបភញៀវមកកាន់ភូមិរបស់បោក 
ជ្ញហូ្រថហ្។ បនថិចបទៀតបនោះ សហ្គមន៍របស់បោកនងឹបបងាីតមណឍ លសិបផកមមរមួគប  បដ្ឋយមានការបរជ្ញមថរជងពអីាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា បដីមផពីរងីកមុេរបរបនោះឲ្យទូលាំទូោយ និងបបងាីនចាំណូលដល់របជ្ញពលរដឌកបុងភូមិឲ្យមានជីវភាពកាន់ថតរប 
បសីរប ងីថថមបទៀត៕ 
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នាយករបតិបតថិរកមុហ្ ុនអីុអុងមកទសសនាសារមនធីររពោះនបរាតថមសហី្នុអងគរ 
េណៈបពលថដលការជសួជុលសារមនធីរបនោះជិត្នមកដល់ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
ឆលងផុតរដូវវសាឆ្ប ាំបនោះបហ្យី ការជួសជុលសារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុអងគរ ថដលបធវីប ងីបដ្ឋយកិចចសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា និងមូលនធិិកលឹប១%ដនរកុមហ្ ុនអុងីអុង(AEON) របស់របបទសជប៉ាុននងឹដាំបណីរការបហ្យី។ មុននងឹ្នដល់ 
ដាំណាក់កាលជសួជុលបនោះ នាយករបតបិតថិដនរកុមហ្ ុនអុអុីង បោក Keiichi Tadaki បានចាំណាយបពលមួយរពកឹ នាដថងទ ី
១២ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បដីមផចូីលទសសនាសារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុអងគរ។ ទទួលដាំបណីរទសសនារបស់បោក 
នាយករបតបិតថិបៅបពលបនោះមាន ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោក ននិ ចាន់ 
សាបមៀន របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ីបទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ ន បោក យតិ ចាន់ដ្ឋរដឌ របលនសថីទីដននាយក 
ដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍វបផធម៌ សារមនធរី និងបទដ្ឋឌ នបបតិកភណឍ  និងមស្តនថីមួយចាំនួនបទៀតដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។  
 
ទីរបឹកាជ្ញន់េពស់ដនរកុមហ្ ុនអុីអុង និងជ្ញអបកសរមបសរមួលដាំបណីរទសសនាបនោះគឺ បោក Naoki Hayashi ។ បោក 
បញ្ញជ ក់ថាមូលនធិិកលឹប១% ដនរកុមហ្ ុនអុីងអុងបានចុោះអនុសារណៈជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារចួបហ្យី ទក់ទិននឹងការ 
ទទួលជសួជុលសារមនធីរបនោះ ថតដាំបណីរការជ្ញក់ថសថងដនការជួសជុលនឹងរតូវបធវីប ងីបៅរដូវរបាាំងឆ្ប ាំបនោះ បដ្ឋយបហ្តុថា 
ការជួសជុលបនោះ គឺបធវីប ងីភាគបរចីនបៅបលីដាំបូល និងបងាួច។ ដូបចបោះការជសួជុលរតវូរង់ចាាំដល់រដូវអស់បភលៀង បទបីអាច 
ដាំបណីរការបៅបាន។ ចាំថណកការមកទសសនាសារមនធីររបស់បោកនាយករបតបិតថិបៅបពលបនោះ គឺមិនមានអវផី្អល ស់បថូរបល ី
គបរមាងជសួជុលបនាោះបទ រគន់ថតបឆលៀតថដលបោកមកបាំបពញការងារបៅភបាំបពញ ក៏បឆលៀតបពលចូលមកទសសនាសារមនធីរមុន 
នឹង្នដល់ដាំណាក់កាលជសួជុលប៉ាុបណាត ោះ។ ជ្ញមួយគប បនោះ បោកនាយករបតិបតថិក៏នងឹ បៅទសសនាសួនបឈអីនុសាវរ ី
យ ៍ ថដលរកុមហ្ ុនអុីអុងបានដ្ឋាំកាលពឆី្ប ាំ២០០២ បៅថកផរសួនបរគឿងបទសដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបនថដាំបណីរបៅទសស 
នារបាងគរបាសាទ នានាកបុងតាំបន់អងគរផង។  
 
បោក យតិ ចាន់ដ្ឋរដឌ របលនសថីទីដននាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍វបផធម៌ សារមនធីរ និងបទដ្ឋឌ នបបតិកភណឍ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ថដលបានជូនដាំបណីរទសសនាបនោះបានបញ្ញជ ក់ថា រកុមហ្ ុនអុអុីងបានរមួចាំថណកបរចីនកបុងការងារអភិរកសវបផធម៌ និងបរសិាទ ន 
ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ បៅឆ្ប ាំ២០០២ រកុមហ្ ុនបនោះបានចូលរមួដ្ឋាំសួនបឈអីនុសាវរយីប៍លីទាំហ្ាំដីជិត១០ហ្កិតា 
បៅថកផរសួនបរគឿងបទសដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា , បៅឆ្ប ាំ២០០៧បានកសាងសារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុអងគរបនោះប ងី 
បហ្យីបៅចុងឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមហ្ ុនអុីអុងក៏ទទលួជសួជុលសារមនធីរបនោះ ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថបទៀត។ បរៅព ី
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បនោះ រកុមហ្ ុនក៏លល ប់ចូលរមួបណថុ ោះបណាថ លសិសសសាោកបុងតាំបន់អងគរ និងរកុងបសៀមរាបអាំពីការងារអភិរកសវបផធម៌ និង 
បរសិាទ នផងថដរ៕ 
 

     
 

     

 

ការតាាំងទីលាំបៅរបស់របជ្ញជននាសម័យអងគរបៅភាគអាបគបយក៍បុងរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
មនុសសមាប បសធីរបពញពភិពបោកថដលបានមកដល់របបទសកមពុជ្ញ ទាំងអបកបុរាណវទិា អបកនរវទិា អបករបវតថិវទិា 
មគគុបទសក៍បទសចរណ៍ រពមទាំងបភលៀវបទសចរ នាាំគប ឆងល់ទក់ទង់នឹងបៅនងឹជីវភាពដនការរស់បៅរបស់មនុសសសម័យបដីម 
ជ្ញពិបសសគឺមនុសសថដលរស់បៅកបុងសម័យកសាងរបាសាទអងគរវតថ មានកមាល ាំងពលាំ និងការដចបរបឌិតេពស់។ 
 
អាថ៌កាំបាាំងទាំងបនាោះ រតូវបានបបីកបងាហ ញបនថចិមថងៗ តាមរយៈការរសាវរជ្ញវរបស់អបករបាជញថេមរ និងអបករបាជញ ការបធវីកាំ 
ណាយរសាវរជ្ញវអាំពីការតាាំងទីលាំបៅរបស់របជ្ញជននាសម័យអងគរបៅភាគអាបគបយក៍បុងរបាសាទអងគរវតថ បដ្ឋយរកុមអបក 
រសាវរជ្ញវអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួសាកលវទិាល័យសុដីនីកបុងគបរមាងមហានគរ (The Greater Angkor 
Project) ។ បនោះជ្ញការបលកីប ងីរបស់ បោករសបីណឍិ ត Allison Carter កបុងសកិាខ សាោបៅសាលសកិាលដលដន 
មជឈមណឍ ល បណថុ ោះបណាថ លអងគរ-អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បៅរពឹកដថងទ១ី០ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ។ 
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សិកាខ សាោថដលបានទញចាំណាប់អារមមណ៍អបកចូលរមួោ៉ា ងបរចីនកុោះករ ពីសាំណាក់អបករសាវរជ្ញវ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ 
និងរកុមអបកសារព័ត៌មាន បានបធវីប ងីរបកបបដ្ឋយភាពបជ្ញគជ័យ និងទទលួបានការអបអរសាទរោ៉ា ងខាល ាំងពសីាំណាក់ 
អបកចូលរមួសាថ ប់។ កបុងសិកាខ សាោបនាោះ បានបងាហ ញអាំពលីទនផលបឋមថដលបានមកពកីាំណាយរសាវរជ្ញវអាំពីការតាាំងទ ី
លាំបៅរបស់របជ្ញជននាសម័យអងគរបៅភាគអាបគបយក៍បុងរបាសាទអងគរវតថ។ 
 

សិកាខ សាោបនាោះ ថដលបានបងាហ ញពលីទនផលដនកាំណាយការរសាវរជ្ញវ បដ្ឋយរកបឃញីនូវអាំថបង ឬបាំថណកថដលជ្ញ 
បរគឿងសមាភ រៈបរបីរបាស់ជ្ញរបចាាំដថងជ្ញបរចីនរបបភទដូចជ្ញ បាំថណកចានរបបភទបសរា៉ាមិច ថដលនាាំចូលមកពីរបបទសចិន 
កុោលភាជន៍ ចានថេមរ កាច់ចាំោក់ ថូ និងរគប់ធញ្ដជ្ញតមិួយចាំននួដូចជ្ញ សមផករគប់រសូវ និងសមផករកចូថលុងជ្ញបដមី។ 
បរគឿង សមាភ រៈ និងធញ្ដជ្ញតិទាំងបនោះជ្ញវតទុតាង ថដលបងាហ ញពីជីវភាពរស់បៅ និងការតាាំងទីលាំបៅរបស់មនុសសបៅភាគ 
អាបគបយដ៍នរបាសាទអងគរវតថកបុងសម័យសតវតសទី១០ ដល់ទ១ី៤។ 
 

បោករសបីណឍិ ត Allison Carter បានបលីកប ងីថា បបីតាមវតទុតាងថដលបានមកពកីាំណាយបនោះ អាចសនបិដ្ឋឌ នថា មនុសស 
កបុងសម័យបនាោះ មានការរស់បៅកខណៈជ្ញពួករកុម បៅបលទីីទួល សាងសង់ផធោះជ្ញជួរ បហ្យីបរចីនថតមានគូទកឹព័ននជុាំវញិ 
ឬមានរសោះបៅខាងមុេផធោះ មុេរបរចិញ្ច ឹមជីវតិជ្ញរបចាាំដថងគឺបធវី  ថដលបបរមីឱ្យវស័ិយសិបផកមម មានការបធវីចាន កាច់ 
ចាំោក់ ថូជ្ញបដីមនិង ចិញ្ច ឹមសតវពាហ្នៈ រជូក មាន់ទ បគរកប ីដាំរបីសោះសរមាប់បបរមឱី្យ វស័ិយកសិកមម ដ្ឋាំបថនល នងិមាន 
ការបរបាញ់សតវ បដីមផបីធវីជ្ញចាំណីអាហារបទៀតផង។ 
 

គួរបញ្ញជ ក់ថា បោករសបីណឍិ ត Allison Carter ជនជ្ញតអិាបមរកិ ជ្ញសាស្តសាថ ចារយដននាយកដ្ឋឌ នមនុសសសាស្តសថកបុងសាកល 
វទិាល័យ Ilinois ដនរដឌ Urban-champaign សហ្រដឌអាបមរកិ និងជ្ញរបលនរកុមកាំណាយរសាវរជ្ញវ អាំពីការតាាំងទលីាំបៅ 
របស់របជ្ញជននាសម័យអងគរបៅភាគអាបគបយក៍បុងរបាសាទអងគរវតថ តាាំងពីឆ្ប ាំ២០១៣ដល់រហូ្តដល់ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
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ឯកឧតថម សុេ សងាវ រ ជូនដាំបណីរមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បៅមា៉ា កាវដល់រពោនយនថបហាោះ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 

រកុមមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ចាំនួន២០រូបនងិមស្តនថីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំននួ៤របូ បានបចញដាំបណីរបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះ 
បណាថ លមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បៅទីរកុងមា៉ា កាវ សាលរណរដឌរបជ្ញមានតិចិនបៅដថងទ១ី៣ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ 
 

ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានអបញ្ជ ីញជូនដាំបណីររបតិភូដល់ រពោនយនថបហាោះអនថរ 
ជ្ញតិភបាំបពញ និង បានផ្អថ ាំបផញីមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ទាំងអស់បអាយេិតេាំយកចិតថទុកដ្ឋក់កបុងការដក់រសង់ចាំបណោះដឹង 
បទពិបសាធន៍ថមីៗពីវគគ និងផសពវផាយអាំពីវស័ិយបទសចរណ៍បៅកមពុជ្ញ ជ្ញពិបសសតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរ 
បៅកាន់អនថរជ្ញត ិ បអាយបគកាន់ថតចាប់អារមមណ៍កបុងការមកទសសនាកមពុជ្ញកាន់ថតបរចីន ក៏ដូចជ្ញកិចចេិតេាំរបឹងថរបងរបស់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកបុងការអភរិកសនិងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរ ថដលជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោក 
របកបបដ្ឋយចីរភាព និងបានកាល យជ្ញគរមដ៏ូលាមយួសរមាប់តាំបន់បបតិកភណឍ ដដទៗបទៀតបលីសកលបោក និងបានជូនពរ 
បអាយរបតិភូបធវីដាំបណីរបដ្ឋយសុវតទិភាព និងទទលួបានបជ្ញគជ័យសរមាប់មកចូលរមួអភិវឌណន៍វស័ិយបទសចរណ៍បៅកមពុជ្ញ 
បយងីបអាយកាន់ថតរបបសីរ។ 
 

រកុមមគគុបទធសក៍ទាំងអស់មានបសចកថសីបាយរកីរាយខាល ាំងណាស់ ថដលមានឱ្កាសបានចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លដ៏មាន 
សារៈសាំខាន់បនោះបរកាមការសរមបសរមលួោ៉ា ងយកចតិថទុកដ្ឋក់ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ មគគុបទធសក៍ 
បទសចរណ៍ទាំងអស់បានថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ និងផថល់ 
ឱ្កាសឲ្យពួកគត់បានបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍គប បៅវញិបៅមកបលីឆ្កអនថរជ្ញត ិ បហ្យីដថងបនោះ 
ក៏មានវតថមាន ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានចាំណាយបពលបវោដ៏មានតដមលមកផថល់ 
កិតថិយសជូនដាំបណីរដល់រពោនយនថបហាោះបដ្ឋយផ្អធ ល់។ 
 

គួររ ាំឭកថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសហ្ការគប ជ្ញមួយអងគការបទសចរណ៍ពិភពបោក (UNWTO) បានរបកាសជូនដាំណឹង 
រប ងបរជីសបរសីមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ បដីមផបីៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លេលីបៅទីរកងុមា៉ា កាវ សាលរណរដឌរបជ្ញមានិត 
ចិនកាលពីដថងទ២ី៧ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងមក បដ្ឋយមានកិចចសហ្ការចូលរមួបធវីជ្ញគណៈកមមការបរជសីបរសីព ី
សាំណាក់ តាំណាងរកសងួបទសចរណ៍និងរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសិលផៈផងថដរ។ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ទាំងអស់បាន 
ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបដ្ឋយឥតដថល បូករមួទាំងការបធវីដាំបណីរ និងការសាប ក់បៅបរកាមការឧបតទមពអីងគការបទស 
ចរណ៍ពភិពបោក (UNWTO) បោងបលីការចុោះអនុសារណៈបោគយល់គប  រវាងអាជ្ញញ ធរអបសរា នងិអងគការបទសចរណ៍ 
ពិភពបោកកាលពីថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៥ កនលងមក៕ 
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ការពិភាកាសថពីីកិចចការអភិរកស និងបញ្ញហ របឈមបៅភបាំគូថលន 
នឹងរតវូបរៀបចាំប ងីបៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បៅដថងសុរកទ២ី៤ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ ខាងមុេបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងបរៀបចាំសិកាខ សាោមួយ បរកាមរបលន 
“ការអភិរកស និងបញ្ញហ របឈមបៅភបាំគូថលន”។ សិកាខ សាោបនោះនងឹមានការចូលរមួពីវាគមិនសាំខាន់ៗដូចជ្ញ ឯកឧត្តម 
Tsugawa Takahisa សហ្របលនអាយសុីសុអីងគរភាគជីប៉ាុន បោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine Beshaouch បលខាវទិា 
សាស្តសថដនគណៈកមាម ធកិារអាយសុីសុអីងគរ មស្តនថីជាំនាញដនរកសួងបរសិាទ ន រមួនឹងមស្តនថជីាំនាញជ្ញបរចនីរូបបទៀតដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា និងសាទ ប័នរសាវរជ្ញវបផសងៗ។ សិកាខ សាោបនោះ នឹងដាំបណីរការចាប់ពីបមា៉ា ង ៧:៤៥នារពកឹ ដល់បមា៉ា ង១២ 
ដថងរតង់ បៅសាលសនបិសទីអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។  
 
របលនបទសាំខាន់ៗថដលនឹងរតូវបលីកមកបងាហ ញកបុងសិកាខ សាោបនោះមានដូចជ្ញ ទសសនវស័ិយនាបពលអនាគតសថីព ី
ភបាំគូថលន គាំនូរបលីថមបុបររបវតថិសាស្តសថបលភីបាំគូថលន ភបាំមហ្សិ្តនធបព៌ត(ភបាំគូថលន)កបុងអារយធម៌ថេមរ កាំណាយរសាវរជ្ញវ និង 
លទនផលពិបសាធន៍LiDAR។ល។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ ថផនការបមសថីពីការរគប់រគងបរសិាទ នភបាំគូថលន ក៏នឹងរតូវបលីកមកបងាហ ញ 
កបុង សិកាខ សាោបនោះថដរ បដ្ឋយមស្តនថីជាំនាញពីរកសួងបរសិាទ ន។ ជ្ញមួយគប បនោះ មស្តនថដីនមូលនធិិរសាវរជ្ញវ និងអភវិឌណន៍ 
ADF ក៏នឹងបងាហ ញអាំពតីាំបន់ការពារបុរាណវទិា និងសហ្គមន៍បលេីបងភបាំគូថលន និងដាំបណាោះរសាយសរមាប់ជីវភាពរស់បៅ 
របស់សហ្គមន៍។ ជ្ញចុងបរកាយ គឺជ្ញបវទិកាសាំណួរចបមលយីរវាងអបកចូលរមួ និងវាគមិន ថដលអាច្នដល់ការបធវីបសចកថ ី
សនបិដ្ឋឌ នរមួមួយ។  
 
បនោះជ្ញសកិាខ សាោមួយ ថដលនឹងផថល់ឱ្កាសឲ្យអបកចូលរមួទាំងអស់បានសាថ ប់ និងសរួសាំណួរពាក់ព័នននានាបៅកាន់អបក 
ជាំនាញបលីការងារអភិរកស នងិបញ្ញហ បរសិាទ បៅបលីភបាំគូថលន។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសូមអបញ្ជ ីញអបករសាវរជ្ញវជ្ញត ិ អនថរជ្ញត ិ
អបកសារព័ត៌មាន មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ សិសស និសសតិ និងសាលរណជនចូលរមួបដ្ឋយបមរតីភាព។ សូមចូលបៅកាន់ 
អាសយដ្ឋឌ ន http:/goo.gl/forms/1i9af8900V6xq06O2 បដីមផចុីោះប ម្ ោះចូលរមួ ឬទូរសពធបៅកាន់ បោក បសន ថសត 
មស្តនថីដននាយកដ្ឋឌ នផសពវផាយ បដីមផរីជ្ញបព័ត៌មានលមាិត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងបរៀបចាំបធវបីទបងាហ ញអាំពីលទនផលបឋមថមីៗ ពីការរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាបៅបកាោះថករ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសហ្ការជ្ញមួយវទិាសាទ នសិកាអាសុអីាបគបយ ៍ បរៀបចាំបធវីបទបងាហ ញ សថីពលីទនផលបឋមថមីៗ ពីការរសាវ 
រជ្ញវបុរាណវទិាបៅបកាោះថករ ថដលដឹកនាាំបដ្ឋយបោកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន ជ្ញអនុរបលនមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ នងិ 
តមាល់ឯកសារដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងបោកបណឍិ ត Kyle Latinis បុរាណវទូិដនវទិាសាទ នសិកាអាសុីអាបគបយរ៍បបទស 
សងហិបុរ ី ថដលនងឹរបរពតឹថបៅ បៅដថងអងាគ រទ២ី១ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បវោបមា៉ា ង ១៤:៣០នាទីរបសៀល បៅសាលសិកា 
លដល ដនមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
បោកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន បានបលីកប ងីថា បទបងាហ ញសថីពីលទនផលបឋមថមីៗ ចាំបពាោះការរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាបៅបកាោះ 
ថករបនាោះ គឺបានរកបឃញីបាំថណកវតទុបុរាណជ្ញបរចីនជ្ញង ២៥០០០ បាំថណក ដូចជ្ញ បាំថណកចាន ថូ កាច់ចាំោក់ 
កុោលភាជន៍ ថដលបាំថណកវតទុេលោះបធវពីីមាស សាំរទិន ថដក ឆាងឹសតវ និងដដុីត និងបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននបុរាណមួនចាំនួនបទៀត។ 
ពិបសសជ្ញងបនោះបទៀតបនាោះ តាមរយៈការបធវីវភិាគតាមថបបវទិាសាស្តសថបៅបលបីាំថណកធយូង និងឆាឹងសតវផង អាចបធវីឱ្យបយងី 
បានដឹងពីអាយុកាលដនការតាាំងទីលាំបៅរបស់មនុសសបៅតាំបន់បនាោះ តាាំងពីមុនសតវតសទ១ី០ ដនគ.ស មកបមល៉ាោះ។ វតទុបុរាណ 
មួយចាំននួ ថដលបានរកបឃញីកបុងកាំ ុងបពល រសាវរជ្ញវរតូវបានយកមកដ្ឋក់តាាំងបងាហ ញឱ្យសាលរណជនបឃញីផងថដរ។ 
 
ការបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបនោះ បានចាប់បផថីមបធវីកាលពីដថងទ០ី១ ដល់ដថងទ២ី២ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ មានរយៈបពល២២ដថង 
មានសមាជិកចាំនួន ១២នាក់ មកពីរបបទសចាំនួន៩ កបុងបនាោះ មានរបបទសកមពុជ្ញ ហ្វលីីពីន ឥណឍូ បនសុ ីឡាវ បវៀតណាម 
ហុ្ងកុង ញ៉ាូហ្សូវថ ន ភូមា និងសងហិបូរ។ី 
 
រឯីទីតាាំងបធវកីាំណាយសិការសាវរជ្ញវ ថដលបានរកបឃញីវតទុតាងទាំងអស់បនាោះ រមួមានបៅ អតីតរាជលនីថេមរបៅអងគរបុរ ី
សមផូរដរពគុក អងគរវតថ ឧតថុងគ និងបកាោះថករ។  
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ នឹងបធវីប ងីជ្ញភាសាអង់បគលស និងមានថរបជ្ញភាសាថេមរផង។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
សូមអបញ្ជ ីញអបករសាវរជ្ញវជ្ញតិ-អនថរជ្ញត ិ សិសស និសសតិ មគគុបទសក៍បទចរណ៍ និងសាលរណជនទាំងអស់ចូលរមួសាថ ប់ 
បដ្ឋយបសរ៕ី ព័ត៌មានលមាិតសូមអបញ្ជ ីញទាំនាក់ទាំនងតាមបលេទូរស័ពធបោក បសន ថសត ០១៧ ៩០៤ ២១៨ 
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ការចូលរមួអនុវតថចាប់កបុងការសាងសង់សាំណង់បផសងៗបៅកបុងឧទានអងគរ 
បសមនឹីងការចូលរមួចាំថណកថថរកានូវតដមលមរតកដូនតា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
ជ្ញបរៀងរាល់ដថងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះការរស់បៅនិងសុេទុកខរបស់របជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរ
តាមរយៈរកុមការងារបផសងៗ ជ្ញពិបសសរកុមការងារសហ្គមន៍ ថដលបានជួយពកួគត់ទាំងការរបកបមុេរបរ បញ្ញហ សុេ 
ភាព ការថថរកាទាំបនៀមទមាល ប់ដូនតា ការសង់លាំបៅដ្ឋឌ នរបស់របជ្ញជន និងទីជរមកសពវពាហ្នៈជ្ញបដមី។  
 
ជ្ញក់ថសថងកាលពថីមីៗបនោះ រកមុការងារសហ្គមន៍ទី១ ដឹកនាាំបដ្ឋយ បោករស ី បៅ៉ា  លា ឧបការដីនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
និងសហ្ការពីាក់ព័ននជ្ញបរចីនរូប បានចុោះបៅរតួតពិនិតយបលីការបសបីសុាំជួសជុល ការសាងសង់ផធោះសថមផង បរកាលបគ 
ផធោះបាយជ្ញបរចីនករណីជូនរបជ្ញពលរដឌដល់ទកីថនលងសទិតបៅរសុករបាសាទបាគង បេតថបសៀមរាប បដីមផកីាត់បនទយភាព 
កងវល់របស់ពកួគត់ រពមទាំងផសពវផាយ ពនយល់ពីការដ្ឋក់ពាកយបសបសុីាំកបុងការសាងសង់ និងសទិនិរបស់ពួកគត់កបុងការ 
រស់បៅកបុងតាំបន់អងគរផងថដរ។ 
 
បោករស ី បៅ៉ា  លា ក៏បានរបាប់ថដរថា រាល់ការបសបសុីាំសាងសង់ទាំងអស់ របជ្ញពលរដឌរតូវបសបសុីាំមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏មនិថដលហាមឃាត់របជ្ញពលរដឌណាមាប ក់មិនឱ្យសាងសង់ថដរ បបីពួកគត់អនុវតថរតឹមរតវូបៅ 
តាមចាប់ទមាល ប់។ មា៉ាងបទៀតអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារគន់ថតជ្ញសាទ ប័នរដឌមួយមានតួនាទកីារពារ ថថរកា កុាំឱ្យមានការរ ាំបោភ 
បាំពានបលមីរតកវបផធម៌ដូនតាប៉ាុបណាត ោះ មិនមានសិទនកិាន់កាប់រទពយសមផតថិជ្ញកមមសិទនិរបស់ពលរដឌណាមាប ក់ប យី។ 
បោករសីក៏បានសាំណូមពរឱ្យរបជ្ញពលរដឌបជឿជ្ញក់និងចូលរមួរបជុាំឱ្យបានបរចីន បដមីផបីឈវងយល់ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ជ្ញជ្ញងការបជឿអបកដដទថដលនោិយញុោះញង់ បាំបភលីសការពិត បរពាោះបបីរបជ្ញពលរដឌបានដឹងពីការពិត បហ្យីអនុវតថ 
តាមចាប់កបុងការសាងសង់សាំណង់បផសងៗបៅកបុងឧទានអងគរបសមីនឹងរបជ្ញពលរដឌចូលរមួចាំថណកកបុងការថថរកាភូមសិាស្តសថ 
បទសភាពវបផធម៌ បុរាណដ្ឋឌ នថដលជ្ញមរតកដូនតាថេមរដ៏បលសីលុបណាស់បៅបហ្យី។ 
 
បងរស ី ឌ ី ចស្តនាធ  របជ្ញពលរដឌបៅភូមិរលសួលចិ រសុករបាសាទបាគង ថដលបានបសបសុីាំដ្ឋក់លូ១៥កង់បៅបលីរបឡាយ 
បដីមផចីាក់ដីបរៀបចាំកថនលងលក់ដូរបានរបាប់ថា គត់សបាយចិតថថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងខាងសាលរណការអនុញ្ញដ ត 
ឱ្យចាក់ដីដ្ឋក់លូ ពរងីកកថនលងរកសុ ីបនោះបដ្ឋយសារគត់បានសុាំចាប់រតមឹរតូវតាមរយៈបមភូមិ បមឃុាំ និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បហ្យីរង់ចាាំបនថិច អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបញ្ជូ នអបកជាំនាញឱ្យមកពិនិតយ។ បងរសបីថនទមបទៀតថា ការតរមូវឱ្យបគរព 
ចាប់សាងសង់បៅកបុងតាំបន់អងគរ វាតឹងថតងបនថចិថមន ថតបបីបយងីបានចូលរមួរបជុាំញឹកញាប់ បយងីនឹងដងឹពីបគលការណ៍ 
បផសងៗ បហ្យីបធវតីាមចាប់ថដលបគតរមូវឱ្យ វាមិនពិបាកបទ បបីពិបាកមានថតអបកថដលមិនបានចូលរមួរបជុាំ បទីបមនិដឹង 
បហ្យីលួចបធវ ី បទីបបគចុោះដកហូ្តសមាភ រៈរបស់គត់។ បងរសីបបថជ្ញញ គាំរទនិងបធវតីាមចាប់ ថដលសាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
កាំណត់ជ្ញនិចចបពលសាងសង់។ 
 
អបករស ី ឈនិ បរៀល ថដលលល ប់ថតមិនបពញចិតថនឹងការអនុវតថចាប់តឹងរងឹកបុងការសាងសង់សាំណង់របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បានផ្អល ស់បថូរការយល់បឃញីទាំងរសុងបពលបានជួបផ្អធ ល់នឹងរកុមការងារសហ្គមន៍។ អបករសីសារភាពថា កនលងមកអបក 
រសីមិនបានចូលរមួរបជុាំបទ គត់បជឿថតអបកជិតខាងថដលបគថា បបីចង់បធវីផធោះចឹង ទល់ថតយូរបទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាឱ្យបធវ ី
បដកថតចាាំបៅ រមួផសាំនឹងគត់មិនសូវបចោះដឹងផង គត់ក៏មនិបានតាមដ្ឋនយកចិតថទុកដ្ឋក់ បហ្យីរទាំបៅផធោះចាស់ថបបបនោះ 
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បៅ ទាំងថដលការពិតលិេិតបសបីរសុាំសាងសង់របស់គត់រតូវបានអនុញ្ញដ តតាាំងពីយូរណាស់បហ្យី។ អបករសីបានរបាប់បទៀត 
ថាពីដថងបនោះបៅឈប់បជឿអបកណាបទៀតបហ្យី នឹងបជឿថតរកុមការងារអបសរាប៉ាុបណាត ោះ បដីមផកុីាំឱ្យេកខានការងារបហ្យីេងឹ 
េុសដូបចបោះបទៀត។ 
 
កបុងបនាោះថដរ អ ាំរស ី ថម៉ាន ផន អបកតាំណាងភូម ិ បានរបាប់ថា រាល់បពលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចុោះមករបជុាំផសពវផាយមថងៗ 
គត់បានរបាប់អបកភូមិរគប់គប  ថតអបកថដលមកមានថត៥បៅ២០នាក់ប៉ាុបណាត ោះកបុងចាំបណាម១០០នាក់ ឯអបកបផសងៗថារវល់។ 
កងវោះការចូលរមួកបុងការរបជុាំ ការមិនចង់បចោះ មិនចង់ដឹងឮបនោះបហ្យី បធវីឱ្យរបជ្ញជនមនិដឹងពចីាប់ទមាល ប់ និងសិទនិរបស់ 
េលួនឯងថាមានអាទិភាពអវីេលោះកបុងនាមជ្ញមាច ស់រសុក ថថមទាំងមិនសបាយចតិថនឹងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួទាំងរូបគត់ផង។ 
បបីតាមការសបងាតរបស់អ ាំរសីវញិ អបកថដលបានមករបជុាំញឹកញាប់ ពួកបគបានដឹងបរចីន និងបចោះសុាំចាប់រតមឹរតូវមុននឹង 
បធវីអវីមួយមនិលចួសង់បផថសផ្អថ ស។ ការតរមូវឱ្យបគរពចាប់សាងសង់មនិថមនជ្ញការដ្ឋក់កាំហ្តិបនាោះបទ ថតជ្ញការចង់ឱ្យ 
របជ្ញជន ថដលរស់បៅបលីដអីងគរទាំងអស់បចោះរសឡាញ់ និងថថរកាមរតកដូនតា កុាំឱ្យមានការរ ាំបោភបាំពានឬរងនូវការ 
បាំផលិចបាំផ្អល ញបុរាណដ្ឋឌ នទាំងបនាោះ បរពាោះថតសាំណង់តូចធាំទាំងឡាយ។ កនលងមកអ ាំរសក៏ីបានជួយថណនាាំរបជ្ញជន នងិជូន 
របជ្ញជនបៅកាន់សាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផងថដរ បដីមផបីសបីសុាំបធវីអវមីួយ បហ្យីរាល់បលកីថតងថតបានសបរមច។ 
 
ជ្ញការពិតណាស់ រាល់កិចចការអភិរកស ថថរកាតាំបន់អងគរឱ្យរបកបបដ្ឋយចីរភាព អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបធវីថតមាប ក់ឯងមិនអាច 
បជ្ញគជ័យបានប យី បបីគម នការចូលរមួសហ្ការពីរបជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់ បរពាោះមានថតរបជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់ប៉ាុបណាត ោះ 
ថដលដឹងចាស់ ពីទតីាាំងភូមសិាស្តសថ របវតថ ិ ទាំបនៀមទមាល ប់បផសងៗ ពិបសសការចូលរមួអនុវតថចាប់កបុងការសាងសង់សាំណង់ 
នានាបៅកបុងឧទានអងគររបស់ពលរដឌទាំងអស់គប  ក៏បសមីនឹងការចូលរមួចាំថណកថថរកានូវតដមលមរតកដូនតាដូបចាប ោះថដរ៕ 
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លទនផលសថពីីការរសាវរជ្ញវដនរាជលនីអងគររតវូបធវបីងាហ ញជ្ញសាលរណៈ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
តាំបន់អងគររតូវបានអងគការយូបណសាូចុោះកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោកបៅឆ្ប ាំ១៩៩២ថា មានទាំហ្ាំ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា 
ប៉ាុថនថបបីថផាកបៅបលីសាំណល់បុរាណវទិានិងសាល កសាប មរបវតថសិាស្តសថដនអាណាចរកថេមរ ឲ្យបយងីដងឹថាអារយធម៌អងគរមាន 
វសិាលភាពដ៏ធាំបធងហួ្សពីរពាំថដនកាំណត់ដនរបបទសកមពុជ្ញនាបពលបចចុបផនប។ 
 
ការរសាវរជ្ញវសថីពីវសិាលភាពដនរាជលនីអងគររតូវបានបធវីប ងី បរកាមការសហ្ការគប រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងសកល 
វទិាល័យសុដីនី ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១០ដល់ឆ្ប ាំ២០១៥ បហ្យីលទនផលដនការរសាវរជ្ញវបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានងឹបរៀបចាំបធវី 
បទបងាហ ញមួយបៅដថងអងាគ រទ២ី១ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បវោបមា៉ា ង ៥ ោង ច បដ្ឋយ បោក Roland fletcher បៅសាោ 
បារា ាំងចុងបូព៌ាថដលមានទីតាាំងបៅភូមិបងឹដូនបា៉ា  សងាា ត់សលរកាមរកងុ-បេតថ បសៀមរាប។ ការបធវីបទបងាហ ញបនោះមានការថរប 
សរមួលជ្ញភាសាថេមរ។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសូមអបញ្ជ ីញអបករសាវរជ្ញវជ្ញត ិ អនថរជ្ញតិ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ សិសស និសិសត អបកសារព័ត៌មាន 
និងសាលរណជនទាំងអស់ចូលរមួសាថ ប់បដីមផទីទួលបានចាំបណោះដឹងបថនទមបដ្ឋយបមរតីភាព។បដីមផទីទលួបានព័ត៌មានបថនទ
មទក់ទងនឹងការបធវីបទបងាហ ញបនោះ សូមអបញ្ជ ីញទក់ទងតាមបលេទូរស័ពធ បោក បសន ថសត មស្តនថីនាយកដ្ឋឌ នផសពវផាយ 
០១៧ ៩០៤ ២១៨៕ 

 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 278   

មគគុបទធសក៏បទសចរណ៍ចាំននួ២០របូ បចញដាំបណីរបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លបៅទីរកងុមា៉ា កាវ 
សាលរណៈរដឌរបជ្ញមានិតចិន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
របសៀលដថងទ១ី៣ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ចាំនួន២០របូ រមួទាំងមស្តនថីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផង បានបចញដាំបណីរបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លរយៈបពលេលីបៅទីរកុងមា៉ា កាវដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិន។   
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង និងជ្ញរបលនរកុមការងារអនុវតថថផនការរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ បានជូន 
ដាំបណីរដល់រពោនយនថបហាោះអនថរជ្ញតិភបាំបពញផ្អធ ល់។  
 
សូមអបញ្ជ ីញទសសនារបសាសន៍ផ្អថ ាំបផញីរបស់ឯកឧតថមដូចខាងបរកាម៖ 
 

 
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាាំយកស័ងាសថីចកជូនដល់រគសួារទីទ័លរកបៅភូមិ ថបល់ទទឹង រសកុបនាធ យរស ី
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
បរៅពីការយកចតិថទុកដ្ឋក់បលកីារងារអភិរកស និង អភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាពកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ កបុងបនាោះ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានយកចិតថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំចាំបពាោះសុេទុកខបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ ន 
បនាោះផងថដរ។ ជ្ញក់ថសថងរកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបចាាំរសុកបនាធ យរសី ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម មុ៉ី 
ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រពមទាំងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន បានចុោះសាកសួរសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ និងបាននាាំយក 
អាំបណាយជ្ញស័ងគសីចាំននួ២០សនលឹក បៅឧបតទមភជូនរគសួារទីទ័លរក សរមាប់របក់ដាំបូលបរាងបាយបៅភូមិថបល់ទទឹង 
ឃុាំរពោះដ្ឋក់ រសុកបនាធ យរស ី បេតថបសៀមរាប កាលពីរពឹកដថងទី១៦ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ។ ស័ងាសីបនោះ គឺជ្ញ 
អាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការ 
គណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតយកចតិថចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌថដល 
រស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ការថចកជូនស័ងាសីបពលបនោះ ជ្ញការជួយសរមួលភាពលាំបាកចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌទីទ័លរក េវោះលទនភាព។ ថវីតផតិវាមិនអាច 
ជួយបានទាំងរសុង ថតវាពិតជ្ញអាចជួយរ ាំថលកទុកខលាំបាករបស់របជ្ញពលរដឌបានេលោះៗ បរពាោះរដូវបនោះជ្ញរដូវវសា បហ្យីក៏ជ្ញ 
រដូវមានបភលៀងលល ក់បជ្ញកជ្ញាំបទៀតថដរ។ កនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏លល ប់បានថចកជូនដល់រគសួារថដលរងបរគោះបដ្ឋយ 
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ឧបទធវបហ្តុបផសងៗ ដូចជ្ញេយល់ពយុោះរលាំផធោះ ឬ ពុលចាំណីអាហារ បហ្យីថមីៗបនោះ ក៏បានយកអាំបណាយជូនរបជ្ញពលរដឌ 
រងបរគោះបដ្ឋយសាររនធោះបាញ់ផងថដរ។ 
 
បោក ថហ្ន ជុក និងភរោិ បសៀម បសៀន ថដលជ្ញជនទទ័ីលរកបានបលកីប ងីថា បោកសបាយចតិថខាល ាំងណាស់ 
ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ នាាំយកអាំបណាយជ្ញស័ងាសមីកថចកជូនដល់រគួសារបោក ថដលកាំពុងជួប 
របទោះកងវោះខាត។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ បោកក៏បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសសគ ឺ ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន និងបោកជាំទវ ថដលបានយកចតិថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះរគួសារបោក និងរបជ្ញពលរដឌទូបៅ 
កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
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បសចកថីរបកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័នននឹងការបរមងុបរៀបចាំពិធីបងួសងួរបស់គណបកសសបស្តងាគ ោះជ្ញតិបៅមុេរបាសាទ 
អងគរវតថ បៅដថងទី១៩ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ ខាងមុេបនោះ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា អាំពាវនាវឱ្យរបជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរកុាំរពថលងសតវពាហ្នៈបដ្ឋយគម នការបមីលថថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 

ជ្ញបរៀងរាល់ដថង អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងកបុងការថថរកា បសាភ័ណភាពកបុងឧទានអងគរឱ្យរសស់ 
បាំរពង ដូចជ្ញការដ្ឋាំបដីមបឈ ី ពាបាលបដីមបឈ ី កាត់រកីថមកបឈ ី ដ្ឋាំបមម  បរសាចទឹកបមម ជ្ញបដីម បធវីោ៉ា ងណាឱ្យ 
បទសភាពដបតងមានរគប់រដូវ បដីមផលីមារបាសាទផង នងិទក់ទញអារមមណ៍បទសចរឱ្យមានភាពរកីរាយចាំបពាោះទិដឌភាព 
ទាំងបនាោះផង។ 
 

ប៉ាុថនថថមីៗបនោះ បៅកបុងឧទានអងគរក៏បៅថតបឃញីមានសតវពាហ្នៈចូលមកសុីបមម បៅកថនលងហាមឃាត់ជ្ញញឹកញយ បបបីទោះ 
បីជ្ញលល ប់មានការហាមរបាម និងអាំពាវនាវពសីាំណាក់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចាំបពាោះមាច ស់សតវពាហ្នៈទាំងបនាោះឱ្យបមីលសតវ 
ពាហ្នៈរបស់េលួនឱ្យបានលាក៏បដ្ឋយ។ 
 

ដូបចបោះជ្ញថមីមថងបទៀត អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសូមសាំណូមពរ ក៏ដូចជ្ញអាំពាវនាវដល់បងបាូនរបជ្ញពលរដឌថដលមានបគរកបរីស់ 
បៅថកផរតាំបន់អងគរទាំងអស់ បមតាថ សូមកុាំរពថលងសតវពាហ្នៈទាំងបនាោះឱ្យចូលមកសុីបមម កបុងឧទានអងគរ បដ្ឋយគម នការ 
រគប់រគងពមីាច ស់បនថបទៀត បដីមផជី្ញការចូលរមួបលកីកមពស់វស័ិយបទសចរណ៍ ក៏ដូចជ្ញរមួចាំថណកថថរកាបសាភ័ពភាព ដន 
ភាពរសស់បាំរពងកបុងឧទានអងគរឱ្យបានលារបបសីរផងថដរ៕ 
 

     

ទិវាបោគៈអនថរជ្ញតិរតវូបានបរៀបចាំប ងីបលទឹីកដីអងគរជ្ញបលកីទី២ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
របបៀបហាត់របាណថបបសមាធិ ថដលបៅថា បោគៈ (YOGA) មានរបភពបដីមមកពីឥណាឍ បហ្យី រតូវបានផសពវផាយ 
ទូទាំងពភិពបោក។ បោគៈ បានទក់ទញការចូលរមួពមីនុសសមាប ជ្ញបរចីន បដ្ឋយបហ្តុថា វាជ្ញវធិីមួយថដលអាចជយួ 
សរមួលសាម រត ីរគប់រគងអារមមណ៍ និងនាាំមកនូវសុេភាពបទៀតផង។  
 

បៅរពឹកដថងទ១ី៨ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រពឹតឋិការណ៍អនឋរជ្ញតិបនោះ រតូវបានបរៀបចាំប ងីបៅមុេផលូវចូលរបាសាទអងគរវតថ 
បដ្ឋយរកសួងបទសចរណ៍កមពុជ្ញ សហ្ការជ្ញមួយសាទ នទូតដនរបបទសឥណាឍ បៅកមពុជ្ញ សហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សាោបេតថបសៀមរាប និងសាទ ប័នពាក់ព័ននមួយចាំនួនបទៀត។ ពិធីរពកឹមិញបនោះមានអបកចូលរមួរបថហ្ល 
ជ្ញង១ពាន់នាក់។ 
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តាមបសចកថីអធបិាយរបស់រគបូងាហ ត់បោគៈជនជ្ញតិឥណាឍ បញ្ញជ ក់ថា បោគៈ គឺជ្ញការអនុវតថ កាយ វញិ្ញដ ណ ថបបបុរាណ 
ថដលជ្ញប់ពាក់ព័ននបៅនឹងការបធវីសមាធ ិ និងការបផ្អថ តបៅបលីចលនាដនការដកដបងហីមបចញនិងចូល ថដលមានបដីមកាំបណីត 
បៅកបុងរបបទសឥណាឍ បហ្យី ការអនុវតថលាំហាត់របាណថបបបនោះមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្ប ាំមកបហ្យី។ 
 
មស្តនថីទាំនាក់ទាំនងដនសាទ នទូតឥណាឍ របចាាំកមពុជ្ញ បោក SUDHIR GOSWAMI បញ្ញជ ក់ថា តាមពិតបៅទិវាបោគៈអនថរជ្ញត ិ
រតូវបានកាំណត់ជ្ញផលូវការគឺបៅដថងទី២១ ថេមិថុនា បរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ថតបដ្ឋយសារឆ្ប ាំបនោះបពលបវោមិនអាំបណាយផលបទបីទវិា 
បោគៈអនថរជ្ញតិ បៅបលទីឹកអងគរបសៀមរាប រតូវបរៀបចាំប ងីបៅដថងទី១៨ ថេមិថុនាវញិ។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានអបញ្ជ ីញចូលរមួកបុងរពឹតថិការនារពឹកមិញបនោះ 
បានបលីកប ងីថា បោគៈជ្ញវធិីហាត់សមាធិដ៏លាមួយ ថដលបធវីឱ្យមានតុលយភាពផលូវចិតថនិងផលូវកាយ។  
 
តាមការរសាវរជ្ញវពអីបកជាំនាញបុរាណវទិាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបងាហ ញថា បោគៈ និងរបាសាទអងគរមានទាំនាក់ទាំនង 
គប ចាស់ោស់ ដូចជ្ញរូបចមាល ក់បៅរបាសាទបនាធ យរស ីនិងតាមរយៈសោិចារកឹនិោយថាបៅសតវតសទី១០ មានរពោះរាជ 
រគូបានដឹកនាាំបធវីបោគៈបៅតាំបន់អងគរផងថដរ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ បរៅពីនាាំមកនូវសុេភាពផលូវកាយផលូវចិតថ របបៀបហាត់របាណ 
ថបបបោគៈ ថដលរបារពនប ងីបៅបលីទឹកដីអងគរបសៀមរាបបនោះគឺជ្ញថផបកមួយ ថដលជួយទក់ទញបភញៀវបទសចរណ៍ អនថរជ្ញត ិ
មកកាន់កមពុជ្ញជ្ញបនថបទៀត៕ 
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អាយសុសុី-ីអងគរនឹងបបីកកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២៦របស់េលួន បៅដថងទី២២-២៣ ថេមិថុនា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
គណៈកមាម ធកិារអនថរជ្ញតិបដីមផសីរមបសរមួលកចិចគាំពារ និងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរ បៅកាត់ថា 
អាយសុីសុ-ីអងគរ (International Coordination Committee for the Safeguarding and Development of Historic 
Site of Angkor : ICC-Angkor) នឹងបបីកកចិចរបជុាំបបចចកបទសបលីកទ២ី៦របស់េលួន បៅដថងទី ២២-២៣ ថេមថុិនា 
ឆ្ប ាំ២០១៦ នាសាលសនបិសីទអងគរ បៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
កិចចរបជុាំអាយសុសុី-ីអងគរ នឹងរបារពនប ងីបរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌ 
មស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា រមួនឹងសហ្របលនគណៈកមាម ធិការ 
អនថរជ្ញតិ អាយសុសុី-ីអងគរ បោក តាកាហុ្សីា សសូហាគ វា (Takahisa TSUGAWA) អនុរបលនបបសកកមមដនសាទ នទូតជប៉ាុន 
និង ទោកជំទាវ បា៉ា សាា ល ់ ត្ួទក (Pascale TURQUET) ទីរបឹកាថផបកសហ្របតបិតថិការនងិកិចចការវបផធម៌ដន 
សាទ នទូតបារា ាំង។  
 
របបៀបវារៈដនកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលីកទី២៦បនោះ នឹងបផ្អថ តបៅបលីចាំណុចសាំខាន់ៗមួយចាំនួនដូចជ្ញ តាមដ្ឋនការអនុវតថអនុ 
សាសន៍កិចចរបជុាំបបចចកបទសបលីកទ២ី៥ និងកិចចរបជុាំបពញអងគបលីកទី២២ អាំពីកិចចការអភិរកស ជួសជុល និងការអភិវឌណ 
របកបបដ្ឋយចីរភាពកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ របាយការណ៍សកមមភាពសថអីាំពីការងារអភិរកស និងកិចចការរសាវរជ្ញវបុរាណ 
វទិា។ ជ្ញមួយគប បនោះ គបរមាងថមីៗបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ដូចជ្ញ ការបបងាីតរកមរបតបិតថិសរមាប់អបករសាវរជ្ញវ ការរក 
បឃញី សលថដកសម័យបុរាណបៅសាោរកវា៉ា ន់ ជ្ញបដីម ក៏នឹងរតូវបលីកពិភាកាផងថដរ។  
 
គណៈកមាម ធកិារអាយសុសុីីអងគរ(ICC-Angkor)បានបបងាតីប ងីបៅឆ្ប ាំ១៩៩៣ បរកាយសនិបសទីអនថរជ្ញតិបលីកទី១ សថីព ី
អងគរបៅទីរកងុតូកយូ របបទសជប៉ាុន តាមសាំណូមពររបស់គណៈកមាម ធិការបបតិកភណឍ ពភិពបោក បពលទទួលចុោះអងគរបៅ 
កបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោក។ ការបបងាីតយនថការអនថរជ្ញតិ ICC សរមាប់អងគរ ជ្ញលកខេណឍ មួយកបុងចាំបណាមលកខេណឍ  
ទាំង៥ ថដលតរមូវឲ្យអាជ្ញញ ធរកមពុជ្ញបាំបពញកបុងរយៈបពល៣ឆ្ប ាំ(១៩៩៣-១៩៩៦)។ សមាជិកដនអាយសុសុី(ីICC) មាន 
ចាំនួន៣៧របបទស មកពីទវីប៥ និងមានអងគការអនថរជ្ញតិចាំនួន១៣បទៀតចូលរមួ ជ្ញសមាជិកថដរ។  
 
អាយសុីសុ-ីអងគរបរៀបចាំកចិចរបជុាំរបស់េលួនពីរដងកបុង១ឆ្ប ាំមថងជ្ញមួយសមាជិក គឺកិចចរបជុាំបពញអងគ និងមថងបទៀតគកឺិចចរបជុាំ 
បបចចកបទស។ កិចចរបជុាំបពញអងគបផ្អថ តបៅបលីបគលនបោបាយរគប់រគង អាំពាវនាវសុាំជាំនួយថវកិា សុពលភាពដនគបរមាងថម ី
និងការរបកាសពីគបរមាងថមីបៅអងគរ។ ចាំថណកកិចចរបជុាំបបចចកបទសថតងបធវីប ងីបដីមផតីាមដ្ឋនការងារអនុវតថអនុសាសន៍ 
មុនៗ និងតាមដ្ឋនរបាយការណ៍របស់រកុមជាំនាញថដលកាំពុងរបតបិតថិការបលកីារងារអភរិកសជួសជុលកបុងតាំបន់អងគរ ទាំង 
មូល៕ 
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បសចកឋជូីនដាំណឹង សឋពីីការតរមវូឲ្យរោុះបរសីាំណង់រគប់របបភទបៅតាមបបណាឋ យេបងទាំនប់រសោះរសង់ខាងតផូង 
សទតិកបុងភូមិរសោះរសង់ខាងតផូង សងាា ត់នគរធាំ រកងុ-បេតថបសៀមរាប (តាំបន់១) 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
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គណៈកមាម ធិការអាយសុសុី-ីអងគរ កាំពុងដាំបណីរការកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២៦បៅសនបសិទីអងគរ 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦  
 
គណៈកមាម ធកិារអនថរជ្ញត ិ បដីមផសីរមបសរមលួកិចចគាំពារ និង អភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរបៅកាត់ថា 
អាយសុីសុ-ីអងគរ បានដាំបណីរការកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២៦របស់េលួនបហ្យី បៅរពកឹដថង ២២ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
បៅសាលសនបិសទីអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ កិចចរបជុាំបនោះបរគងនឹងដាំបណីរការរយៈបពល២ដថងគឺពីដថងទី២២ដល់២៣ 
ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦។  
 
កិចចរបជុាំអាយសុសុី-ីអងគរ បានរបារពនប ងីបរកាមអធបិតភីាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា រមួនឹងសហ្របលនគណៈ 
កមាម ធិការអនថរជ្ញតិអាយសុសុី-ីអងគរ បោក តាកាហុ្សីា សសូហាគ វា (Takahisa TSUGAWA) អនុរបលនបបសកកមមដនសាទ ន 
ទូតជប៉ាុន និង ទោកជទំាវ បា៉ា សាា ល ់ ត្ួទក (Pascale TURQUET) ទីរបឹកាថផបកសហ្របតបិតថិការវបផធម៌ 
ដនសាទ នទូតបារា ាំង។ មានរបសាសន៍បបកីកិចចរបជុាំរពកឹមិញបនោះ ឯកកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ បានបលកីប ងីថា 
បចចុបផនបបនោះយនថការអាយសុសុីី-អងគរកាំពុងថតទទលួបានការចាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងពសីាកលបោក។ ថមីៗបនោះបៅកបុងកិចច 
របជុាំកាំពូលរបបទសអភិវឌណន៍ទាំង៧ (G7 Summit) បៅរបបទសជប៉ាុន របលនាធិបតីបារា ាំង បោក ស្តហ្វង់ស័រ ហូ្ ង់ 
បានបលីកយកយនថការអាយសុីសុ-ីអងគរ មកបងាហ ញបដមីផជី្ញបទដ្ឋឌ នដ៏លាកបុងការរគប់រគងសមផតថិបបតកិភណឍ ពិភពបោក 
ដនបណាថ បផសងៗបទៀត។ ឯកឧតថមបណឍិ តសភាចារយបានបញ្ញជ ក់ថា សពវដថងបនោះរបបទសអាហ្វហាា នីសាទ ន ក៏នឹងរ ាំពឹងយកគាំរូព ី
អាយសុីសុ-ីអងគរបៅអនុវតថកបុងកិចចការអភិរកសបបតកិភណឍ របស់េលួនថដរ។ មិនយូរបទ យនថការអាយសុសុីីអងគរនងឹកាន់ថតមាន 
ភាពលផលីាញបៅកាន់ពិភពបោកទាំងមូល។ បនោះជ្ញបមាទនភាពដ៏ដរកថលងសរមាប់រកមុការងារ អាយសុសុីីអងគរ របស់ 
បយងី។  
 
ជ្ញមួយគប បនោះឯកឧតថមបណឍិ តសភាចារយក៏បានរ ាំឭកដល់ដកឹនាាំ និងមស្តនថីអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាទាំងអស់រតូវយកចិតថទុកដ្ឋក់ 
បដ្ឋយផថល់អាទិភាពបៅបលីរបាសាទអងគរវតថ។ កបុងន័យបនោះ របាសាទអងគរវតថគឺជ្ញរបាសាទលាឯក និងរតូវបរៀបចាំថផនទីហា 
និភ័យ ថដលអាចឲ្យបយងីដងឹអាំពីទតីាាំងហានភ័ិយបផសងៗថដលមានបៅទីបនាោះ។ រតូវដ្ឋាំបដីមបឈបីថនទមបដមីផឲី្យអងគរវតថ 
កាល យជ្ញតាំបន់ដបតងរសស់បាំរពង និងរតូវគតិគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់បលកីារងារសាងសង់ទោីនបដសិណាឌ រកិចច (Parvis)។ 
ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ក៏បានជាំរុញឪយយកចតិថទុកដ្ឋក់បថនទមបលីការងារបណថុ ោះបណាថ លធនលន 
មនុសស បដ្ឋយបផ្អថ តបៅបលីអបកជាំនាញវយ័បកមងទាំងបៅកបុងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារផង បហ្យីបនថបៅ 
មនុសស ថដលមានការងារពាក់ព័នននងឹអងគរដូចជ្ញមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ជ្ញបដីមឲ្យពួកគត់យល់កាន់ថតចាស់អាំពីអងគរផង 
និងអាំពដីាំបណីរការដនការងារអភិរកសអងគរផង។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា គណៈកមាម ធកិារអាយសុសុី-ីអងគរ ICC-Angkor បានបបងាីតប ងីបៅឆ្ប ាំ១៩៩៣បរកាយសនិបសទីអនថរជ្ញត ិ
បលីកទ១ីសថីពអីងគរបៅទីរកុងតូកយូ របបទសជប៉ាុន តាមសាំណូមពររបស់គណៈកមាម ធិការបបតិកភណឍ ពភិពបោកបពលទទលួ 
ចុោះអងគរបៅកបុងបញ្ជ ីបបតកិភណឍ ពភិពបោក។ ការបបងាីតគណៈកមមការអាយសុសុី-ីអងគរ ICC-Angkor សរមាប់អងគរក៏ជ្ញ 
លកខេណឍ មយួកបុងចាំបណាមលកខេណឍ ទាំង៥ ថដលតរមូវឲ្យអាជ្ញញ ធរកមពុជ្ញបាំបពញកបុងរយៈបពល៣ឆ្ប ាំ(១៩៩៣-១៩៩៦)៕ 
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ពិធីបបីកកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២៦ ដនគណៈកមាម ធិការអនថរជ្ញតិសរមបសរមលួការគាំពារ 
និងអភិវឌណន៍តាំបន់របវតថសិាស្តសថអងគរ (ICC-Angkor) បៅសាលសនបសិទីអងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់អាំពីអាយុកាលដនទូកបុរាណថដលបានរបទោះបឃញីកបុងភូមិបាំបពញរាជយ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
កបុងឱ្កាសកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលីកទី២៦ ដនគណៈកមាម ធិការអនថរជ្ញតិសរមបសរមលួ ការគាំពារ និងអភិវឌណន៍តាំបន់ 
របវតថិសាស្តសថអងគរ (ICC-Angkor) នាដថងទី២៣ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine Bechaouch 

បលខាធិការវទិាសាស្តសថដនគណៈកមាម ធិការអាយសុសុី-ីអងគរ បានរបកាសថា ទូកបុរាណថដលបានរបទោះបឃញីបៅកបុងការ 
ដ្ឋឌ នបូមេាច់ សទិតកបុងភូមបិាំបពញរាជយ ឃុាំោងដដ រសុកអងគរធាំ បេតថបសៀមរាប បហ្យីរតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាយកមក 
រកាទុកបបណាថ ោះអាសនបបៅកបុងកសណិអងគរវតថកាលពីដថងទ៨ី ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងមក មានកាលបរបិចឆទបៅ 
ឆ្ប ាំ១២០៧ កបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទ៧ី។ 
 
លទនផលដ៏គួរឲ្យភាញ ក់បផាលីបនោះ រតូវបានអបកជាំនាញជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតសិថមថងការអបអរសាទរ និងគាំរទោ៉ា ងខាល ាំង ចាំបពាោះ 
ការរបទោះបឃញីនូវទូកបុរាណដ៏ករមដាំបូងបាំផុត ថដលមានអាយុកាលចាស់ជ្ញងបគកបុងតាំបន់អងគរ។ បោកសាស្តសាថ ចារយ 
Azedine Bechaouch បញ្ញជ ក់ថា អាយុកាលបនោះ បានមកពីលទនផលដនការវភិាគបៅមនធីរពិបសាធន៍របបទសញូវបហ្សថ ន 
បដ្ឋយរបព័ននវទិាសាស្តសថកាបូន១៤ ថដលមានភាពសុរកតឹនិងចាស់បាំផុត បហ្យីមានការទទួលសាគ ល់ជ្ញលកខណៈសកល។  
 
បបីតាមទរមង់រូបរាងជ្ញក់ថសថងបានបញ្ញជ ក់ថា ទូកបុរាណថដលបានកប់កបុងដីជបរៅ៧ថម៉ារតបនោះ ជ្ញរបបភទទូកបឃាល ង បធវីព ី
បដីមគគីរមយួបដីមទាំងមូល មានរបថវង១២,៨៣ថម៉ារត។ ចាំបពាោះទតីាាំងថដលរកបឃញីវញិ គឺជ្ញអតីតសធឹងពកួចាស់ ជ្ញប់នឹង 
សធឹងបសៀមរាប ហូ្របៅកាន់រសុកពួក។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់បថនទមថា លទនផលថដលទទលួបានបនោះជ្ញ 
ទិនបន័យដ៏សាំខាន់ ថដលមានគុណតដមលោ៉ា ងេពស់ចាំបពាោះសាលរណជននងិអបករសាវរជ្ញវ បដីមផឱី្យយល់កាន់ថតចាស់អាំព ី
អាណាចរកថេមរជ្ញពិបសសកបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទ៧ី ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងឹពិភាកាជ្ញមួយអបកជាំនាញជ្ញតិ និង 
អនថរជ្ញត ិបដីមផបីធវីោ៉ា ងណារកមបធាបាយតាាំងពិព័រណ៍ឱ្យសាលរណជន ក៏ដូចជ្ញបភញៀវបទសចរជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិបានទសសនា 
និងទទលួព័ត៌មានលមាិតអាំពីទូកបុរាណបនោះ។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងពិចារណារកទីកថនលងបដមីផតីាាំងបងាហ ញបៅសារមនធីរថមីបដ្ឋយថ ក ឬសារមនធីរថដលមានរសាប់ ដូចជ្ញ 
សារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុ-អងគរ និងសារមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសុ ីឬតាាំងចល័តឆ្ល ស់គប បដីមផឱី្យបភញៀវទាំងអស់បាន 
ទសសនាទូកបុរាណផង បានទសសនាពព័ិរណ៍បផសងៗកបុងសារមនធីរទាំងបនាោះផង ។ កបុងបនាោះថដរក៏រតូវបងាលកខណៈងាយ 
រសួល ក៏ដូចជ្ញកិចចការរកាសុវតទិភាព និងសនថិសុេលាបដីមផអីភិរកស រកាទរមង់រូបរាងបដីមរបស់ទូកឱ្យបានយូរអថងវងទុកជ្ញ 
មត៌កបបតិកភណឍ ដ៏មានតដមលរបស់ជ្ញត៕ិ 
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បតីអវីបៅជ្ញថផនទីហានិភ័យ? 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
អបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងបរៀបចាំថផនទីមយួ ថដលបងាហ ញនូវសាទ នភាពបរគោះថាប ក់បៅតាមរបាសាទ និងតាម 
រចនាសមព័ននបុរាណដ្ឋឌ ននានា កបុងបគលបៅបធវីោ៉ា ងណារកឲ្យបឃញីថា បតីចាំណុចណាមួយថដលកាំពុងមានបរគោះថាប ក់ខាល ាំង 
មធយម ឬតិចតួច។ ថផនទីបនោះមានប ម្ ោះថា ថផនទីហានិភ័យ (Risk Map) ជ្ញថផនទីចាត់ចាំណាត់ថាប ក់បរគោះថាប ក់ 
ងាយរសួលឲ្យសរមាប់អបកអភរិកសងាយកាំណត់ថា បតីចាំណុចបរគោះថាប ក់ណាគួរសបស្តងាគ ោះបនាធ ន់ បហ្យីចាំណុចណាថដលអាច 
ទុកជួសជុលបៅបពលបរកាយ។ 
 
កបុងបទបងាហ ញបៅកាន់គណៈកមាម ធិការអាយសុីសុ-ីអងគរ កាលពីដថងទី២២ ថេមិថុនាឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម ហង ់
ទៅ អគគនាយករង ទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបលកីប ងីថា បៅតាំបន់អងគរមានរបាងគ 
របាសាទធាំៗជ្ញបរចីន ថដលរងបរគោះថាប ក់រទុឌបរទមបដ្ឋយសារកតាថ បផសងៗ មានអាយុកាលដនការសាងសង់យូរមាន 
សស្តងាគ មសុីវលិ អាកាសលតុ របជ្ញពលរដឌនិងកាំបណីនបភញៀវបទសចរជ្ញបដមី។ បៅឆ្ប ាំ២០១២ បយងីបានបបងាីតគបរមាង 
ហានិភ័យ ដនបបតិកភណឍ ថដលមានបគលបៅ សិកាពហីានិភ័យដនរបាងគរបាសាទ អាកាសលតុ របព័ននលរាសាស្តសថ 
របជ្ញពលរដឌ និងបភញៀវបទសចរបរពាោះកតាថ ទាំងអស់បនោះវាជ្ញចបងាា មមួយមានទាំនាក់ទាំនងគប ទាំងអស់។ 
 
“ឧទហ្រណ៍ថា បបីមានបដីមបឈមីួយដលួឬបរទត បតីបដីមបឈហី្បងឹវាមានទីតាាំងបៅកថនលងណា?។ អញ្ច ឹង អបកជាំនាញអាច 
របាប់ថា បដីមបឈបីនោះបៅខាងកបុងវាមានលកខណៈមនិលា វាពុក បហ្យីកបុងករណីធមមតាបដមីបឈ ីវាមិនដួលឬបរទតបទ វាអាច 
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បៅរស់បាន ប៉ាុថនថបបីដចដនយមានេយល់បក់បបាកខាល ាំងឬមានទឹកហូ្របុកខាល ាំង វាបធវីឲ្យបដីមបឈដីួលបៅទិសណា បហ្យីវាប៉ាោះ 
ពាល់បៅដល់អវីេលោះ?។ ថផនទីហានិភ័យបនោះបធវីឲ្យបយងីដឹងមុនថាបបីបញ្ញហ បកីតប ងីវាបចញបៅបញ្ញហ អវ?ី” ។ 
 
ឯកឧតថមបានបញ្ញជ ក់ថា បៅបពលថដលបយងីដងឹថាវាអាចរបឈមនងឹបរគោះថាប ក់ធងន់ បយងីនឹងចាប់បផថីមដកបចញមុន ឬជសួ 
ជុលមុននឹងបញ្ញហ បកីតប ងី។ ដូបចបោះបានជ្ញបយងីបធវីថផនទកីបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល ជ្ញពិបសស ឥ ូវបនោះ បយងីបានបធវីថផនទ ី
ទក់ទងនឹងអងគរធាំជុាំវញិកាំថផងមាន១២គី ូថម៉ារតបដ្ឋយដ្ឋក់ជ្ញពណ៌បដីមផបីងាហ ញ ឲ្យអបករគប់រគងតាំបន់ រមណីយដ្ឋឌ ន 
អងគររបស់បយងីដឹងថា បៅកថនលងបនោះពណ៌រកហ្មបរគោះថាប ក់ខាល ាំង ពណ៌បេៀវបរគោះថាប ក់មធយមនិងពណ៌ទឹករកចូរតូវមានការ 
របុងរបយត័បយកចតិថទុកដ្ឋក់។ តាមរយៈថផនទីបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាអាចបធវីការសបរមចចិតថថា បតីបយងីគួរថតជសួជុល 
ឬក៏បធវីអវមុីន?។  
 
ឯកឧតថមបានបនថថា បចចុបផនប រកុមការងារកាំពុងបបងាីតរបព័ននមួយឲ្យប ម្ ោះថា GIS វាជ្ញរបព័ននមយួទក់ទងនឹងភូមសិាស្តសថ 
ថដលអនុញ្ញដ តឲ្យបយងីអាចគណនា បដ្ឋយរគន់ថតអបកជាំនាញ បញ្ចូ លទិនបន័យបៅ របព័ននGISបនោះអាចគណនារបាប់បយងី 
ថា បនោះជ្ញហានភ័ិយថដលនងឹមកដល់បបសីិនជ្ញកបុងករណីមានរបជ្ញពលរដឌឬបភញៀវបទសចរបៅកថនលងបនាោះ។ ការបធវីបនោះ 
បយងីរតូវការអបកជាំនាញរគប់ថផបកទាំងអស់របមូលនងិបញ្ចូលទិនបន័យបៅរបព័នន GIS បដីមផគីណនាហានិភ័យ ថដលវានឹង 
បកីតមានប ងីបបីសនិជ្ញបយងីមិនរពមទប់សាា ត់មុនបទ។ 
 
ឯកឧតថមបានបញ្ញជ ក់ថា បនាធ ប់ពីបបងាតីថផនតិហានភ័ិយបានបជ្ញគជ័យបហ្យី រកុមការងារនឹងបបងាីតថផនទីមួយបទៀត 
ប ម្ ោះថាថផនទីអាទភិាព។ ថផនទីអាទិភាពបនោះគឺបោងបៅបលីថផនទីហានិភ័យ បៅបពលថផនទីហានភ័ិយបធវីបានទាំងអស់ 
បហ្យី។ ថផនទីអាទិភាពបនោះជ្ញថផនទីមយួសរមាប់អបកដឹកនាាំ សបរមចថាគួរបធវីអវមុីននងិគួរបធវីអវីបរកាយបៅតាមសាទ នភាព 
ជ្ញក់ថសថង៕ 
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របសាសន៍ឯកឧតថមបណឍិ តសភាចារយ សុេ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថទីទលួបនធុកទីស្តសឋកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី
និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបញ្ញជ ក់ពីកតាថ សាំខាន់ៗថដលនាាំឲ្យអាយសុសុី-ីអងគរ កាល យជ្ញគរមបូលឆី្កអនថរជ្ញតិ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 

 

កាំណាយរសាវរជ្ញវបៅតបន់បកាោះថករទទលួបានលទនផលហ្សួពីការរ ាំពឹងទុក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
  
“បទោះបីជ្ញកនលងមក មានអបករសាវរជ្ញវជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតិជ្ញបរចីនបានបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបៅតាមតាំបន់បុរាណសាទ ន 
នានាកបុងតាំបន់អងគរ និងរបាសាទជ្ញបរចីនបទៀតកថ ី ថតលទនផលដនការរសាវរជ្ញវទាំងបនាោះ មិនសូវទទួលបានបាំថណកកុោល 
ភាជន៍បរចីនដូចជ្ញការបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបៅតាំបន់បកាោះថករនាបពលបនោះបទ”។ បនោះជ្ញការបលីកប ងីរបស់ បោកបណឍិ ត 

Kyle Latinis កបុងបទបងាហ ញកាលពីរបសៀលដថងអងាគ រទី២១ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅសាលសកិាលដលដនមជឈមណឍ ល 
បណថុ ោះបណាថ លអងគរ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
បទបងាហ ញថដលបានទញចាំណាប់អារមមណ៍អបកចូលរមួោ៉ា ងបរចីនកុោះករ ពីសាំណាក់អបករសាវរជ្ញវ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ 
និងរកុមអបកសារព័ត៌មាន បានបធវីប ងីរបកបបដ្ឋយភាពបជ្ញគជ័យ និងទទលួបានការអបអរសាទរោ៉ា ងខាល ាំងពសីាំណាក់ 
អបកចូលរមួសាថ ប់។ កបុងបទបងាហ ញថដលសថីពីលទនផលបឋមថមីៗ ពីការរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាបៅបកាោះថករបនោះ បោកបណឍិ ត 

Kyle Latinis និងតាមរយៈការសរមបសរមួលរបស់ បោកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន បញ្ញជ ក់ថា លទនផលថដលទទួលបានពកីាររសាវ 
រជ្ញវបនោះ បានវតទុតាងបរចនីហួ្សពីការរ ាំពងឹទុក ជ្ញពិបសស គឺបាំថណកដនបុរាណវតទុ។ 
 
បោកបណឍិ ត Kyle Latinis បានបលីកប ងីថា រកុមការងារបានរកបឃញីជ្ញង២៤២០០បាំថណក ដូចជ្ញ បាំថណកចាន ថូ 
កាច់ចមាល ក់ េួចដ ីកុោលភាជន៍ កាលមនុសស ថសបងសតវ ថដលបាំថណកវតទុេលោះបធវីពីមាស សាំរទឹន ថដក ឆាឹងសតវ ថសបងសតវ 
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និងដីដុត និងបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននបុរាណមួនចាំនួនបទៀត។ ចាំនួនដនបាំថណកទាំងបនាោះ បានមកពកីារបធវីកាំណាយ ៣ កថនលង 
បៅកបុងតាំបន់បកាោះថករ ថដលតាំបន់ទ១ី ប ម្ ោះ បកាោះថកររបតថ ទ១ី (KK1)មានទាំហ្ាំ ៨ ថម៉ារតកាបរ ៉ាជីកបលទីួល រកបឃញី 
បាំថណក១១០០០បាំថណក តាំបន់ទី២ ប ម្ ោះថា បកាោះថកររបតថ ទី២ (KK2) មានទាំហ្ាំ ១២ ថម៉ារតកាបរ ៉ាជីកបលទីួល រក 
បឃញីបាំថណក ១២០០០បាំថណក និងតាំបន់ទី៣ ប ម្ ោះ បកាោះថកររបតថ ទី៣ (KK3) មានទាំហ្ាំ ៣៤.៧៥ ថម៉ារតកាបរ ៉ា ថដល 
បៅបលីរបឡាយបងហូរទឹកបុរាណពីរានហាលចូលបៅគូទឹករបាសាទបកាោះថកររកបឃញីបាំថណក១២០០បាំថណកផងថដរ។ 
 
បោកបណឍិ ត បានបញ្ញជ ក់ថា បៅមានវតទុតាងមួយចាំនួនបទៀត ដូចជ្ញ សមផកេយង និងធយូងថដលបៅបលីរសទប់ដីធមមជ្ញត ិ
ថដលមានជបរៅមួយថម៉ារត ថដលបងាហ ញឱ្យបយងីដឹងអាំពីអាយុកាលដនការតាាំងទលីាំបៅរបស់មនុសសកបុងតាំបន់បកាោះថករ តាាំង 
ពីសតវតសទី៧មកបមល៉ាោះ ។ លទនផលទាំងបនោះ បបីបធៀបនឹងដផធដតីាំបន់របាសាទបកាោះថករទាំងមូល គឺមានចាំនួនតចិតួច 
ប៉ាុបណាត ោះ។ បទោះជ្ញោ៉ា ងណា រកុមការងាររបស់បោកនងឹបនថបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបៅតាំបន់បនោះ បដីមផបីានលទនផលបថនទម 
មកបងាហ ញជូនពភិពបោកឱ្យបានដឹងអាំពីភាពអសាច រយបៅតាំបន់បកាោះថករ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថា បនោះជ្ញកិចចការរសាវរជ្ញវមួយថដលបធវីប ងីបដ្ឋយកិចចសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងវទិាសាទ នសិកា 
អាសុីអាបគបយដ៍នរបបទសសិងហបុរ ី ថដលបានចាប់បផថីមបធវកីាលពីដថងទ០ី១ ដល់ដថងទ២ី២ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ មានរយៈបពល 
២២ដថង មានសមាជិកចាំនួន ១២នាក់ មកពីរបបទសចាំនួន៩ កបុងបនាោះ មានរបបទសកមពុជ្ញ ហ្វលីពីីន ឥណឍូ បនសុ ី ឡាវ 
បវៀតណាម ហុ្ងកុង ញ៉ាូ វបហ្សថ ន ភូមា និងសិងហបូរ ីបដ្ឋយបផ្អថ តបលីតាំបន់បកាោះថករជ្ញចមផងកបុងការបធវកីាំណាយរសាវរជ្ញវ៕ 
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ចមាល ក់រកបឡាតទបដនរបាសាទអងគរវតថនឹងបលចបចញជ្ញសនលកឹរបូថត3Dបៅបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បរកាមកិចចសហ្ការដនអបកជាំនាញជប៉ាុនតាមរយៈវទិាសាទ នវទិាសាស្តសថ ឧសាហ្កមម ដនសាកលវទិាល័យតូកយូ អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបានអនុវតថគបរមាងថតរចនាសមព័នន និងចមាល ក់រកបឡាតទបទាំងអស់បៅរបាសាទអងគរវតថ បដ្ឋយបរបីមា៉ា សុីន 3D 
laser sensor ថដលអាចផថល់រូបភាព 3D ថដលមានភាពសុរកឹតករមិតមីលលីថម៉ារត។ ទិនបន័យបនោះទុកជ្ញឯកសារនឹងយកបៅ 
បរបីកបុងការងារអភិរកស ជួសជុល និងវភិាគបលីចមាល ក់រកបឡាតទបបានជ្ញបរចីនោ៉ា ង។  
 
អនុរបលនមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ និងតមាល់ឯកសារអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បោក ទនិ ទណីា បានបញ្ញជ ក់ 
បៅរពឹកដថងទ២ី០ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថា “ចមាល ក់រកបឡាតទបដនរបាសាទអងគរវតថ ជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ វបផធម៌ 
ដ៏មានតដមលបលីសលប់បៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ។ ថតជ្ញអកុសល ការេូចខាតដនចមាល ក់បនោះកាន់ថតមានបរចីនប ងីៗ 
ពីមួយដថងបៅមួយដថងបដ្ឋយសារអាយុកាល។ ដូបចបោះបយងីរតូវថតរចនាសមព័ននរបាសាទអងគរវតថ រមួទាំងចមាល ក់រកបឡាតទបជ្ញ 
digital archival បដ្ឋយបរប ី 3D laser sensor ជ្ញឯកសារតមាល់ទុកសរមាប់ការងារអភិរកសបរពាោះអាចឲ្យបយងីបផធៀងផ្អធ ត់ 
ប ងីវញិថាបតីវាមានការថរបរបួលោ៉ា ងណាេលោះ បហ្យីវាងាយរសួលដល់ការងារជសួជុលផងបបីវាេូចខាតបដ្ឋយរបការ 
ណាមួយបរពាោះបយងីមានរូបថតបៅសល់។ មា៉ាងបទៀត ឯកសារបនោះនឹងបានជ្ញតឹកតាងមួយសាំខាន់ណាស់ បដីមផដីឹងថា 
បតីចមាល ក់មយួណា សឹករចិរលិ េូចខាតបៅបពលណា”។  
 
បោក ទណីា បថនទមថា ការបរៀបចាំថតរូបទុកជ្ញឯកសារបដ្ឋយសនលកឹរូបថតធមមតាក៏បាន ថតរតូវចាំណាយយូរណាស់ទរមាាំ 
បានរចួរាល់។ ដូបចបោះបហ្យី បទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសហ្ការជ្ញមួយសាកលវទិាល័យតូកយូ បដីមផបីរបីរបាស់មា៉ា សុនី3D 
laser sensor កបុងការថត បរពាោះវាមានបបចចកវទិាទាំបនបី អាចបធវីការងារបានបលឿននិងភាពបលាៀងតចិតួចបាំផុត។ កិចច 
សហ្ការបនោះបានបធវីប ងីតាាំងពីឆ្ប ាំ២០១២មកបមល៉ាោះ បហ្យីការងារបនោះកាំពុងដាំបណីរការបៅប យី បដ្ឋយបរគងនឹងបញ្ច ប់ 
កបុងបពលឆ្ប់ៗ ខាងមុេបនោះ បរពាោះបៅសល់ថតពីរផ្អធ ាំងបទៀតប៉ាុបណាត ោះ។  
 
បទោះជ្ញរតូវបញ្ច ប់ការថតរូបកថ ី ថត បោកទណីា បថនទមថា ការងារបនោះនងឹមិនងាយបញ្ច ប់ភាល មៗថដរ បរពាោះរតូវបធវីរបាយ 
ការណ៍ ថដលមានលកខណៈវទិាសាស្តសថលមាិតអាំពីរូបភាពទាំងបនាោះថវងឆ្ង យបទៀត។ ប៉ាុថនថ បដ្ឋយឆលងកាត់ការបធវីការជ្ញមួយ 
អបកជាំនាញជប៉ាុនមួយរយៈកនលងមកបនោះ អបកជាំនាញថេមរអាចបធវីការងារបនោះបានបដ្ឋយេលួនឯងជ្ញបបណថី រៗបហ្យី។ បោក 
សងឃមឹថាបទពិបសាធន៍បនោះនងឹអាចបរបីរបាស់សរមាប់ការងារដូចគប បៅកបុងរបាសាទដដទបទៀត ដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរទាំង 
មូល។  
 
បដ្ឋយបរៀបរាប់អាំពគីបរមាងបៅរបាសាទបផសងៗបទៀត បោកទណីា បញ្ញជ ក់ថា “បយងីបានពាោមចាប់ដដគូសហ្ការជ្ញមួយ 
បណាថ របបទសបផសងៗបទៀត បដីមផបីធវីការងារបនោះ។ ជ្ញក់ថសថង ថមីៗបនោះបយងីបានចុោះអនុសសរណៈមួយជ្ញមួយសាកលវទិា 
ល័យបបចចកវទិា QUEENSLAND ដនរបបទសអូស្តសាថ លីទក់ទងនឹងគបរមាងសហ្ការ បដីមផបីរៀបចាំចងរកងឯកសារ 
របាសាទបៅរសីវបុិល"។ គបរមាងបនោះតរមូវឲ្យមានការរសាវរជ្ញវជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ បដ្ឋយបផ្អថ តបលីការចុោះពនិិតយដល់ទីកថនលង 
ការវាស់ថវង ការថតរូប និងថសានរូបភាពបៅរបាសាទបៅរសីវបុិល។ បដ្ឋយថ កបៅបពលឆ្ប់ខាងមុេបនោះ អាជ្ញញ ធរអបសរា 
និងវទិាសាទ ន Guangzhou Urban Planning Design & Survey Research Institute ដនសាលរណៈរដឌរបជ្ញមានិត 
ចិននឹងបរៀបចាំការរសាវរជ្ញវរមួគប បលីគបរមាង Digital Angkor Thom បដ្ឋយបរបីរបាស់នូវ 3D Laser Scanning , UAV 
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aero photographic, virtual reality បដីមផចីងរកង ឯកសារ Digital និងសរមាប់ការពណ៌នាលមាតិ ការវភិាគវទិាសាស្តសថ 
និងការបងាហ ញរូបភាពដនរកុងអងគរធាំ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបីកកិចចពិភាកាជ្ញមយួអបកជាំនាញជ្ញតិនិងអនថរជ្ញតិ 
សថពីីការបបងាតីថផនការរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នភបាំគូថលនបៅអនាគត 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
បនាធ ប់ពកីិចចរបជុាំបបចចកបទស ICC-Angkor បលីកទ២ី៦បានបញ្ច ប់បៅ បៅរពឹកដថងទ២ី៤ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ 
អបកជាំនាញជ្ញតិនងិអនថរជ្ញតិមកពីសាទ ប័នបផសងៗ បានបនថកចិចពិភាកាថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ជ្ញបនថបទៀតបៅមជឈមណឍ ល 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា តាមរយ:សិកាខ សាោសថីព ី«កិចចការអភិរកសនិងបញ្ញហ របឈមបៅភបាំគូថលន» បដីមផបីរៀបចាំថផនការបមរគប់ 
រគងរមណីយដ្ឋឌ នបនោះ មុននងឹដ្ឋក់បញ្ចូលបៅជ្ញបបតិកភណឍ ពភិពបោក ។  
 
កិចចពិភាកាបនោះចូលរមួជ្ញអធបិតីភាពបដ្ឋយ ឯកឧត្តម រស ់ បូរ៉ា ត្ អគគនាយករង តាំណាងដ៏េពង់េពស់ ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួនងឹវាគមិន សាំខាន់ៗដូចជ្ញ ឯកឧត្តម Takahisa Tsugawa 
សហ្របលន ICC-Angkor ភាគីជប៉ាុន បោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine Beshaouch បលខាធិការវទិាសាស្តសថដនគណៈកមាម  
ធិការ ICC-Angkor តាំណាងរកសួងបរសិាទ ន រកសួងវបផធម៌និងវចិិរតសិលផ: អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងសាទ ប័នរសាវរជ្ញវជ្ញ 
បរចីនបទៀត។ បទបងាហ ញបនោះបធវីប ងីបដមីផផី្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍ ក៏ដូចជ្ញការបងាហ ញនូវទិនបន័យថមីៗរបស់អបករសាវរជ្ញវ 
សរមាប់ជ្ញចាំបណោះដឹង និងការបរៀបចាំថផនការរគប់រគងតាំបន់របវតថិសាស្តសថមួយបនោះឲ្យបានលាបៅដថងអនាគត រមួទាំងការបរៀប 
ចាំឯកសារបពញបលញមួយបសបសុីាំបៅអងគការយូបណសាូ បដីមផចុីោះកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោកផងថដរ។ 
 
បដ្ឋយចង់រ ាំបលចឲ្យបឃញីពីការរមួចាំថណកដ៏សាំខាន់កបុងកិចចការបនោះ បោក បសង បសាត អគគនាយករង ដនអគគនាយកដ្ឋឌ ន 
រដឌបាលគាំពារ និងអភិរកសធមមជ្ញតិដនរកសងួបរសិាទ នបានបលីកប ងីថា ទក់ទងនងឹឧទានជ្ញតិរពោះជ័យវរ មន័នបរាតថម 
ភបាំគូថលន រកសួងបរសិាទ នមានតួនាទសីាំខាន់កបុងការការពារធនលនធមមជ្ញត។ិ ការងារថមីមួយបទៀត គឺការពារបបតិកភណឍ  
វបផធម៌ បៅបលឧីទានជ្ញត ិ បរពាោះកបុងឧទានជ្ញតិនីមយួៗថតងមានធនលនវបផធម៌បៅទីបនាោះ ដូចជ្ញរបាសាទបុរាណ 
រមណីយដ្ឋឌ នបុរាណ ទីតាាំងសកាា រៈ រមួទាំងសហ្គមន៍ផង។ 
 
ចាំបពាោះបញ្ញហ បនោះ ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់រដឌមស្តនថីរកសួងបរសិាទ ន ក៏បានបសបសុីាំបៅកិចចរបជុាំ ICC-Angkor បបងាីតរកុម 
ការងារមួយបដីមផជីថជកគប បរៀបចាំថផនការរគប់រគងឧទានជ្ញតិភបាំគូថលន ។ សាំបណីបនោះក៏ទទួលបានការគាំរទ និងឱ្យ 
បោបល់ ព ីឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី
និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឱ្យរកសួងបរសិាទ នសហ្ការជ្ញមួយ សាទ ប័នពាក់ព័ននបផសងៗ ពិបសសអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បដីមផឲី្យបបងាតីរកុមការងារបនាោះឱ្យបានឆ្ប់ បដីមផបីធវីការងារបនោះជ្ញមយួគប  បរពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចូលបៅរគប់រគង 
ការងារបៅភបាំគូថលនតាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៥ មានជាំនាញ បទពិបសាធន៍បរចនីឆ្ប ាំទាំងថផបកការពារនិងអភិរកសរបាសាទ។ 
 
បថនទមពីបនាោះ បោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine Beshaouch ក៏បានបលីកប ងីផងថដរអាំពីសារៈសាំខាន់ដនការបបងាីតថផនការ 
បមរគប់រគងតាំបន់ភបាំគូថលន បហ្យីបោកនងឹចាាំចូលរមួ ផថល់បោបល់និងថកលមានូវថផនការរគប់រគងបនោះឱ្យបានលាជ្ញមួយ 
អបកជាំនាញ បដីមផលីនាបាននូវការការពារធនលនធមមជ្ញត ិ បបតិកភណឍ វបផធម៌ ពិបសសសហ្គមន៍ឱ្យមាននិរនថរភាពបៅបល ី
ភបាំគូថលន៕ 
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បទសមាភ សន៍ឯកឧតថមបណឍិ តសភាចារយ សុេ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថទីទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី
និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សថពីីលទនផលនិងវឌណនភាពដនកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២៦ 
ដនគណៈកមាម ធិការអនថរជ្ញតិសរមបសរមលួការពារ និងអភិវឌណនីតាំបន់របវតថសិាស្តសថអងគរ អាយសុសុី-ីអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 

 
 

អបកជាំនាញថា ដរពបឈពិីតជ្ញមានសារៈសាំខាន់សរមាប់ជយួរទរទង់របាសាទ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
ដរពបឈមីានគុណសមផតថិបរចនីណាស់ សរមាប់មនុសសជ្ញតិ បបីបទោះបីជ្ញដរពបឈមីិនមានដដបជីងជួយបដ្ឋយផ្អធ ល់ក៏បដ្ឋយ 
ថតជួយបដ្ឋយរបបោល ជ្ញពិបសសជ្ញងបនោះបទៀតបនាោះ “ ដរពបឈក៏ីបានជួយរទរទង់ថថទាំដល់របាងគរបាសាទនានាកបុង នងិ 
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បរៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរផងថដរ”។ បនោះបបីតាមការបលីប ងីរបស់ បោកបណឍិ ត ថូមា៉ា ស វរ័បសដ ( THORMAS 

WARSCHEID) កាលពីរបសៀលដថងសុរក ទី២៥ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅសាលបណថុ ោះបណាថ លអងគរ-អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។  
 
បទបងាហ ញសថីព ីថសល និងថមរបាសាទ បញ្ញហ របឈម និងដាំបណាោះរសាយ បដ្ឋយ បោកបណឍិ ត ថូមា៉ា ស វរ័បសដ ( THORMAS 

WARSCHEID) បានទញចាំណាប់អារមមណ៍អបកចូលរមួោ៉ា ងបរចីនកុោះករ ពីសាំណាក់អបករសាវរជ្ញវ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ 
និងរកុមអបកសារព័ត៌មាន បានបធវីប ងីរបកបបដ្ឋយភាពបជ្ញគជ័យ និងទទលួបានការអបអរសាទរោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាក់អបក 
ចូលរមួសាថ ប់។ 
 
បោកបណឍិ ត THORMAS WARSCHEID អបកជាំនាញភូមិវទិា និងជីវវទិាបានបលីកប ងីថា បោកមានរូបថតជ្ញបរចីន 
សនលឹកពទីសវតសទី៣០ បងាហ ញពីរបាងគរបាសាទនានាបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថដលរតូវបានដរពបឈព័ីទនជតិថតអវ ី
ថដលចថមលកបនាោះ គឺថមរបាសាទបៅថតមានលកខណៈលា និងរបាសាទមនិរទុឌបរទម រចនាសមព័ននរបាសាទបៅមានលកខណៈ 
លារបបសីរ ដូចជ្ញរបាសាទបបងមាោ និងរបាសាទតាថកវជ្ញបដីម។ ផធុយបៅវញិរបាសាទណា ថដលមនិមានដរពបឈ ី
ព័ទនជុាំវញិបរបិវណរបាសាទ រចនាសមព័ននក៏មានលកខណៈពុកផុយ និងរទុឌបរទមតាមការវវិតថន៍របស់អាកាសលតុ ដូចជ្ញ 
របាសាទភបាំបរកាម និងរបាសាទអងគរវតថជ្ញបដីម ។  
 
បបីបទោះជ្ញោ៉ា ងណាក៏បដ្ឋយ បោកបញ្ញជ ក់ថា ដរពបឈមីិនថមនសុទនថតអាចជួយឱ្យថមរបាសាទ និងរបាសាទមានលកខណៈ 
របបសីរទាំងអស់បនាោះបទ ដូចជ្ញបដីមបឈេីលោះដុោះបៅខាងកបុងបរបិវណបេឿនរបាសាទ និងេលោះបទៀតដុោះតាមដាំបូលរបាសាទ 
បណាថ លឱ្យថមរបាសាទមានសាំបណីមជ្ញនិចច រហូ្តដល់បកីតមានថសលក៏អាចឱ្យថមរបាសាទឆ្ប់ពុកផុយផងថដរ។ 
 
ដូបចបោះបហ្យី បានជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានដ្ឋាំបដីមបឈរីាប់មុឺនបដីមនងិអាំពាវនាវឱ្យសាលរណជនចូលរមួ 
ដ្ឋាំបដីមបឈទីាំងអស់គប  ។ ទនធឹមនឹងបនោះ បដីមផកីារពារបរគោះថាប ក់ដល់របាសាទ និងបភញៀវបទសចរថដលមកទសសនាកបុង 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏មានរកុមអបងាតហានិភ័យបដមីបឈជី្ញរបចាាំ បដ្ឋយកាត់រក ី ឬកាប់ដកហូ្តនូវរាល់ 
បដីមណា ថដលបឃញីថាអាចបងាបរគោះថាប ក់ដល់មនុសសនិងរបាសាទ ឬរចនាសមព័ននរបស់របាសាទ៕ 
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ដាំបូលបរាងទងកូរសមុរទទឹកបដ្ឋោះដនរបាសាទអងគរវតថ ជិតមានពិតានវញិបហ្យី 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
តាមការរសាវរជ្ញវ ដាំបូលបរាងទងដនរបាសាទអងគរវតថទាំងអស់សុទនថតមានពិតានបឈ ី ថដលបុពវបុរសបានឆ្ល ក់កាច់ភាជ ប់ 
នឹងដាំបូល ប៉ាុថនថពិតានទាំងបនាោះបានរបបោះលល ក់ជ្ញបនថបនាធ ប់បដ្ឋយសារបពលបវោ និងអាយុកាលដ៏យូរលង់។ អបកជាំនាញដន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានសិកាពីទរមង់ដនពិតានទាំងបនាោះប ងីវញិ តាមបាំថណកថដលមានបៅបសសសល់េលោះ បហ្យីបាន 
សហ្ការជ្ញមយួសាទ ប័នអនថរជ្ញតិបដីមផបីធវពីិតានបឈថីមីបៅជាំនួសវញិ។ កបុងកិចចរបជុាំគណៈកមាម ធិការអាយសុសុីីអងគរកនលង 
បៅថមីៗបនោះ សាំបណីឆលងបោបល់បដីមផបីាំពាក់ពិតានបឈបីៅបរាងទងកូរសមុរទទឹកបដ្ឋោះដនរបាសាទអងគរវតថ បានទទលួការ 
អនុម័តជ្ញផលូវការបហ្យី។ 
 
បោក ល ី វណាត  របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា របញ្ញជ ក់ថា គបរមាងសកិាបដីមផ ី
បាំពាក់ពិតានបលីបរាងទងដនរបាសាទអងគរវតថបនោះ បានចាំណាយបពលសិកាជ្ញង៣ឆ្ប ាំមកបហ្យី បដ្ឋយកិចចសហ្ការរវាង 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងមូលនិធិបបតកិភណឍ ពិភពបោក(WMF)របស់សហ្រដឌអាបមរកិ។ “បយងីបានបរៀបចាំឯសារលមាតិ 
សថីពីចមាល ក់ពិតានបៅរបាសាទអងគរវតថ ក៏ដូចជ្ញរបាសាទបផសងៗបទៀត ថដលបៅមានពិតានបសសសល់ បហ្យីបានដ្ឋក់ជូន 
ICC-Angkor ពិនិតយ កាលពីកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលីកទ២ី៥ បហ្យីបៅកចិចរបជុាំបលកីទី២៦បនោះ បយងីបានទទលួការ 
អនុម័តយល់រពមបហ្យី”។ 
 
បោកបថនទមថា កិចចរបជុាំបលីកបនោះ បានឯកភាពគប បៅបល ី របបភទកាច់ របបៀបឆ្ល ក់ ទាំហ្ាំកាថ រ របបភទបឈ ីនិងបបចចកបទស 
តាំប ងី។ “ករមាស់បឈថីដលរតូវឆ្ល ក់នឹងមានករមាស់១តឹក បរកាយពីឆ្ល ក់បហ្យីបៅសល់ថត៩ហ្ ុនបទ នឹងរតូវបលីកបៅស ក 
កបុងពិតានថដលមានរបថវង៤៤ថម៉ារតជ្ញង។ កាលពីមុន បយងីពិបាកនឹងរកទរមង់ថដលឯកភាពគប រវាងអបកជាំនាញអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា WMF និងអបកជាំនាញអាដហុ្ក ដនអាយសុសុីអីងគរ បរពាោះចមាល ក់ហ្បងឹ ជ្ញចមាល ក់កបុងន័យអភិរកស មិនថមនបដីមផ ី
ទក់ទញបភញៀវបទសចរបហ្យីដ្ឋក់តាាំងលក់បនាោះបទ។ ឥ ូវបយងីបានឯកភាពគប អស់បហ្យី និងបានបរជសីបរសីជ្ញងចមាល ក់ 
ថដលមានទឹកដដលា។ បបីការងារបនោះបានបជ្ញគជ័យ បយងីនឹងបនថបាំពាក់ពិតានបៅបលីដាំបូងបរាងទងដដទៗបទៀតកបុងរបាសាទ 
អងគរវតថទាំងមូល”។ 
 
បៅកិចចរបជុាំរបស់អាយសុសុីីអងគរបលីកបរកាយ អបកជាំនាញនងឹយកចមាល ក់បៅបាំពាក់សាកលផង២ឬ៣ថម៉ារត បលីបរាងទងជ្ញក់ 
ថសថង បដីមផជូីនអបកជាំនាញអាដហុ្ក (adhoc) បមីលមថងបទៀត។ បនោះជ្ញសមិទនផលដ៏បលចបលល មយួបទៀតដនកិចចការអភិរកស 
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មរតកដូនតារបស់បយងី។ ដូបចបោះ រយៈបពលមួយឆ្ប ាំបរកាយ បយងីអាចនឹងបឃញីពិតានដាំបូលបរាងទងរបាសាទអងគរវតថ 
ដ៏រសស់សាា តប ងីវញិបហ្យី៕ 
 

     

ការងារអភិរកសនិងលទនផលរសាវរជ្ញវរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅរមណីយដ្ឋឌ នភបាំគូថលន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
ភបាំគូថលន ជ្ញឧទានជ្ញតមិួយថដលបានបបងាីតនិងកាំណត់បដ្ឋយរពោះរាជរកឹតយ ចុោះដថងទី០១ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩៩៣ ប ម្ ោះថា 
ឧទានជ្ញតិរពោះជ័យវរ មន័-នបរាតថម ភបាំគូថលន មានដផធដីសរុប ៣៧.៣៧៣ហ្កិតា។ បោងតាមទនិបន័យរសាវរជ្ញវផ្អធ ល់ 
និងទិនបន័យ LiDAR បានសនបដិ្ឋឌ នថា ភបាំគូថលនជ្ញទីរកុងបុរាណមួយថដលមានបុរាណដ្ឋឌ នរាប់រយគួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ 
 
អាជ្ញញ ធរអបសរាមានភារកិចចរគប់រគង និងអភិរកសបបតិកភណឍ បៅទូទាំងបេតថបសៀមរាបទាំងមូល រមួទាំងបុរាណដ្ឋឌ នថដល 
សទិតបៅកបុងឧទានជ្ញតិភបាំគូថលន រសបតាមេលឹមសារដនរពោះរាជរកមបលេ នស/រកត/០១៩៦/២៦ ចុោះដថងទ ី២៥ ថេ មករា 
ឆ្ប ាំ ១៩៩៦ ថដលរបកាសឲ្យបរបីចាប់សថពីីកិចចការពារបបតិកភណឍ វបផធម៌។ 
 
បោកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  របលនសថីទនីាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបធវីបទបងាហ ញ 
បៅកបុងសកិាខ សាោសថីព ី «ការអភិរកសនងិបញ្ញហ របឈមបៅភបាំគូថលន» កាលពថីមីៗថា៖ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចូលបៅ 
រគប់រគងភបាំគូថលនចាប់តាាំងពឆី្ប ាំ២០០៤ បលីថផបកបុរាណដ្ឋឌ ន។ តាមការរសាវរជ្ញវរបស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅ 
ឧទានអងគរជ្ញមួយមូលនធិិបុរាណវទិាបដីមផអីភិវឌណន៍ (ADF) បូករមួនឹងទនិបន័យកនលងមក បឃញីថាមានបុរាណដ្ឋឌ ន 
ចាំនួន ៨៦កថនលង គឺមានរបាសាទចាំននួ២៩ បពីងចាំនួន៣០ និងបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមពននបុរាណដដទបទៀតចាំនួន២៧កថនលង។ 
 
បោកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  បនថបទៀតថា ប៉ាុថនថចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១២ បនាធ ប់ពមីានជាំនួយបបចចកវទិាទាំបនីប LiDAR បដីមផបីធវីការ 
រសាវរជ្ញវបលីដផធដទីាំហ្ាំ៣២គ ូីថម៉ារតកាបរមក និង បរកាយពីការចុោះពិនតិយជ្ញក់ថសថង បានរកបឃញីបុរាណដ្ឋឌ នចាំនួន 
៣៤០កថនលង បថនទមបទៀតបលទីិនបន័យចាស់។ សរុបមក តាមទិនបន័យមុននិងបរកាយមានបបចចកវទិា LiDAR នាឆ្ប ាំ២០១២ 
គឺមានបុរាណដ្ឋឌ នសរុបដល់បៅ៤២៦បុរាណដ្ឋឌ ន។ បដ្ឋយថ កបៅឆ្ប ាំ២០១៥ បបចចកវទិាដ៏ទាំបនបីមួយបនោះ បានបធវីការ 
ពរងីកការងាររសាវរជ្ញវបថនទមបលីដផធដីទាំហ្ាំ៩០០គី ូថម៉ារតកាបរ បានរកចាំនួនបុរាណដ្ឋឌ នបថនទមបទៀតគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ 
ប៉ាុថនថចាំននួពិតរបាកដនងឹបញ្ញជ ក់បនាធ ប់ពីបពលរកុមការងារចុោះបធវីការរសាវរជ្ញវដល់ទីតាាំងផ្អធ ល់។ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 300   

កនលងមក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកចតិថទុកដ្ឋក់បលកីារងារអភិរកសបុរាណដ្ឋឌ នបៅកបុងឧទានជ្ញតមិួយបនោះោ៉ា ងយកចតិថ 
ទុកដ្ឋក់ដូចជ្ញ ទល់រទចាំណុចបរគោះថាប ក់ដល់របាសាទបាន៥របាសាទ ជួសជុលរបាសាទអូរផាុងដាំណាក់កាលទី១រចួរាល់ 
ដ្ឋក់បបងាគ លនិងថេសរបាការពាររូបចមាល ក់លិងគមួយពាន់របថវង៥០០ថម៉ារត។ បលីសពីបនោះបទៀត អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារតមឹថត 
ការពារបុរាណដ្ឋឌ ន ថតក៏បានរមួចាំថណកកបុងការការពារសុវតទិភាព បរសិាទ ន និងអនាម័យផងថដរ ដូចជ្ញ សាងសង់បរាង 
ឆ្ម ាំចាំនួន១េបង បងគន់អនាម័យចាំនួន២េបង ដ្ឋាំបដីមបឈចីាំននួ ៥០០០បដមីបៅតាំបន់ការពាររបាសាទអបកតា និងកាត់សមាា ត 
កូនរុកខជ្ញត ិថដលដុោះបៅបលីរបាសាទជ្ញរបចាាំផងថដរ។ 
 
បរៅពីការងារអភិរកសបហ្យី អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានសហ្ការជ្ញមួយមូលនធិិបុរាណវទិាបដីមផអីភិវឌណន៍ (ADF) រសាវ 
រជ្ញវរុករកបុរាណដ្ឋឌ នថមីៗ បឃញីចាំនួនសរុប៤២៦បុរាណដ្ឋឌ ន បធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវ និងបានកាំណត់តាំបន់ការពារបុរាណ 
ដ្ឋឌ នបានចាំនួន៥តាំបន់រចួរាល់។ បថនទមពីបនាោះបទៀត ក៏បានសហ្ការជ្ញមយួវទិាសាទ នរសាវរជ្ញវអាសុីអាបគបយរ៍បស់របបទស 
សិងហបុរ ីបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបៅបនាធ យរគូចារយនិងសមីាពាមថរគផងថដរ៕ 
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ឯកឧតថម សុេ សងាវ រ ៖ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍មានតនួាទីសាំខាន់ណាស់សរមាប់វស័ិយបទសចរណ៍ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ មិថុនា ឆ្ប ាំ ២០១៦ 
 
“វបផធម៌គឺជ្ញបសៀវបៅមួយកាល ថដលផធុកបដ្ឋយកាំណត់រតារបវតថិសាស្តសថ ទាំបនៀមទមាល ប់ សាសនា និងរបដពណីរបស់បយងី។ 
វស័ិយបទសចរណ៍គឺជ្ញអបកបបាោះពុមព ថដលកបុងបនាោះបភញៀវបទសចរគឺជ្ញអបកអាន និងមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍គឺជ្ញអបកអតាទ ធិបាយ 
បករសាយបសៀវបៅមួយកាលបនោះ ឲ្យបានទូលាំទូោយដល់បភញៀវបទសចររគប់ជ្ញតសិាសន៍”។ បនោះជ្ញរបសាសន៍របស់ 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនរកុមការងារអនុវតថថផនការរគប់រគង 
បទសចរណ៍អងគរ បៅសណាឌ គរបសាមាបទវអីងគរ។ 
 
កបុងឱ្កាសបិទវគគបណថុ ោះបណាថ លមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ ថដលបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយសមាគមមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍អងគរ 
នារពឹកដថងទី៣០ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បានសថមថងនូវការគាំរទ និងអបអរសាទរចាំបពាោះ 
សមាគមថដល យកចិតថទុកបណថុ ោះបណាថ លចាំបណោះដឹងបថនទមដល់រកមុមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍របស់េលួន។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ 
ថា កបុងនាមសាទ ប័នអភិរកសរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថតងគាំរទជ្ញនិចចនូវសកមមភាពពរងងឹសមតទភាព ចាំបណោះ 
ដឹង ដល់រកមុមគគុបទសក៍បទចរណ៍រគប់រូប បដីមផទីទលួបានចាំបណោះដឹង ពាក់ព័នននងឹលទនផលរសាវរជ្ញវ និងរបកគាំបហ្ញី 
ថមីៗបទៀត។ 
 
ឯកឧតថមបនថថា គឺតាមរយៈមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍បនោះបហ្យី ថដលនាាំឲ្យបភញៀវបរបទសបានសាគ ល់នូវអារយធម៌ដ៏រុងបរឿងរបស់ 
បយងី។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ក៏ជ្ញអបកតាំណាងឲ្យរបជ្ញពលរដឌថេមរផងថដរ កបុងទាំនាក់ទាំនងជ្ញមយួបភញៀវ 
បរបទស បរពាោះពួកគត់ជ្ញអបកបដីរជ្ញមួយ របារស័យជ្ញមយួ ជិតដិតជ្ញមួយបភញៀវបទសចរជ្ញងអបកណាៗទាំងអស់។ ដូបចបោះ 
ការបករសាយបានលា ភាពរសួរាយរាក់ទក់ និងទាំនាក់ទាំនងលារបស់មគគុបទសក៍បទសចរណ៍ គឺជ្ញចាំថណកដ៏សាំខាន់កបុង 
កាំបណីនវស័ិយបទសចរណ៍បៅកមពុជ្ញ។ មានថតការពរងឹងសមតទភាពបទ ថដលបធវីឲ្យចាំណុចដ៏លាៗ ទាំងបនោះសបរមចបាន 
បជ្ញគជ័យបៅបាន។ 
 
ឯកឧតថមបថនទមថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពតិជ្ញគាំរទការបណថុ ោះបណាថ លរបបៀបបនោះោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹ។ បបីមានវគគរបបៀបបនោះ 
បលីកបរកាយ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងសាវ គមន៍ជយួជ្ញកថនលងបណថុ ោះបណាថ លបៅសាលសនបិសីទអងគរ ថដលអាចផធុកមនុសស 
បានរាប់រយនាក់ បដ្ឋយមិនគតិដថល និងបញ្ជូ នមស្តនថីជាំនាញរគប់ថផបកបដមីផបីធវីបទបងាហ ញបទៀតផង។ ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧតថម 
ក៏បានអាំពាវនាវឲ្យមានការបបងាីតជ្ញសហ្ព័នន ឬ អាចជ្ញសមាគមធាំដនមគគុបទធសក៍បទសចណ៍កបុងបេតថបសៀមរាបទាំងមូល 
បដីមផងីាយរសលួដល់ការងារថចករ ាំថលកព័ត៌មានថមីៗ ឬបបងាតីវគគបណថុ ោះបណាថ លបផសងៗឲ្យបានរគប់គប ។ 
 
បោក ល ី ហា ង របលនសមាគមមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ថេមរអងគរបានបញ្ញជ ក់ថា សមាគមរបស់បោកថតងបរៀបចាំវគគបណថុ ោះ 
បណាថ ល ដល់សមាជកិរកុមជ្ញបនថបនាធ ប់ បដីមផពីរងឹងចាំបណោះដឹងឲ្យកាល យជ្ញមគគុបទធក៍អាជីព ថដលមានសមតទភាព និងសលី 
ធម៌លា។ បោកបរៀបរាប់ថា សមាគមរបស់បោកមានសមាជកិជ្ញង៣០០នាក់ បហ្យីការបរៀបចាំបៅបពលបនោះមានរយៈបពល 
២ដថងកនលោះ។ រគូឧបទធសក៍កបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ គឺជ្ញអបកជាំនាញថដលមកពអីាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងអបករសាវរជ្ញវ 
បរបទសមយួចាំននួផង៕ 
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ផ្នែកទ ី៧ 

ប្បចផំ្ខកកកដា 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋម 
ដល់មស្តនថពីាក់ព័ននរបចាាំការកបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦   
 
របលនភាប ក់ងារបទសចរណ៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាតាមបណាថ របាងគរបាសាទនានា មស្តនថីនគរបាលការពារបបតិកភណឍ  
នគរបាលបទសចរណ៍ និងនគរបាលចរាចរណ៍របចាាំតាំបន់ឧទានអងគរ កាំពុងទទលួវគគបណថុ ោះបណាថ លជាំនាញបបចចកបទស 
សបស្តងាគ ោះបឋម ពីរកុមអបកជាំនាញ The CPR  Hero training center មកពីរដឌកាលីហ្វ័រញា៉ា  សហ្រដឌអាបមរកិ។ វគគសកិាបនោះ 
បធវីប ងីបៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចាប់ពីដថងទី២៨ ថេមិថុនា ដល់ដថងទី០៣ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង និងជ្ញអបកសរមបសរមួលវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះមានរបសាសន៍ថា បគលបាំណង 
សាំខាន់ដនវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ គឺបធវីឲ្យរបបសីរប ងីនូវបសវាកមមបទសចរណ៍កបុងតាំបន់អងគរ។ “ដូចបយីងដឹងរសាប់បហី្យ 
បចចុ បផនបអងគរ គឺជ្ញតារាមួយដងួថដលបភញៀវបទសចរជ្ញបរចីនកាំពុងចាប់អារមមណ៍។ ដូបចបោះ បយីងរតូវពាោមពរងឹងគុណភាព 
ដនការទសសនាបនោះឲ្យរងឹរតឹថតរបបសីរប ីងថថមបទៀត ។ បភញៀវបទសចរមានបរចីន ដូបចបោះឧបទធបហ្តុចាំបពាោះពកួគត់ចាស់ជ្ញ 
បគចមិនផុតប ីយ។ ការបចោះវធីិសាស្តសថជយួសបស្តងាគ ោះពួកគត់បានទន់បពល និង របកបបដ្ឋយសុវតទិភាព ក៏ជ្ញតរមវូការ 
ចាាំបាច់មួយសរមាប់បយីងអបកបធវីការពាក់ព័នននឹងអងគរទាំងអស់គប ” ។ 
 
វគគសិកាបនោះ បានបផ្អថ តសាំខាន់បលីរបបៀបជួយឱ្យមានដាំបណីរការដបងហីមប ងីវញិនិងការវាយតដមលជនរងបរគោះថា បតបីរគោះ 
ថាប ក់ករមិតណាថដលអាចជួយបៅនឹងកថនលង  បហ្យីករមិតណាថដលរតូវការឡានបពទយជ្ញចាាំបាច់។ បបីបទោះជ្ញរតូវការឡាន 
បពទយក៏បដ្ឋយ ក៏អបកថដលបចោះវធិីជួយសបស្តងាគ ោះបឋមអាចជយួឲ្យពួកគត់រចួផុតពីបរគោះថាប ក់បាន កបុងករណីថដលរតវូរង់ចាាំ 
ឡានសបស្តងាគ ោះបនាធ ន់។ បថនទមពីបនាោះក៏មានការហ្វកឹហាត់បឆលយីតបបៅនងឹឧបទធវបហ្តុជ្ញយថាបហ្តុ បធវីោ៉ា ងណាបញ្ជូ នជន 
រងបរគោះបៅកាន់មនធីរបពទយឬបគលបៅសុវតទិភាពថដលបៅថកផរបាំផុតបានទន់បពលបវោ។ 
 
បដ្ឋយសារបមបរៀនបនោះមានសារៈសាំខាន់ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា នឹងពរងីកវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបៅកាន់អបកពាក់ព័ននដដទ 
បទៀតដូចជ្ញ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ អបកបបកីបរ ឬក៏អបករសុកផ្អធ ល់ថតមថង បរពាោះចាំបណោះដឹងបនោះបចោះរតឹថតបរចីនរតឹថតលា 
ចាំបពាោះបសវាបទសចរណ៍។ បដ្ឋយថ ក បៅដថងទី០២ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារ The CPR Hero training center 
នឹងចុោះបៅពិនតិយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរមយួចាំនួនបដ្ឋយឥតគិតដថលផងថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួរគបូពទយសម័រគចិតថមកពីសហ្រដឌអាបមរកិ 
បរៀបចាំកមមវធីិពិនិតយសុេភាពជូនពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរបដ្ឋយឥតគិតដថល 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បដ្ឋយមានការសរមបសរមួលពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារកមុរគូបពទយសម័រគចិតថ The CPR Hero Training Center ១០នាក់មក 
ពីរដឌកាលហី្វ័រញា៉ា  សហ្រដឌអាបមរកិ ដឹកនាាំបដ្ឋយ បោករសបីវជជបណឍិ ត SORMA Sahai និងបោកបវជជបណឍិ ត Michael 
Pham ជាំនាញសបស្តងាគ ោះបឋម បានចុោះមកពនិិតយសុេភាពជូនរបជ្ញជនបៅភូមិបតាប តនិងភូមិលដល រកុងបសៀមរាបកបុងតាំបន់ 
អងគរចាំននួ២០០នាក់បដ្ឋយឥតគិតដថល បៅដថងទ០ី២ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
បោករស ី ម៉ាម វណតរតន៍ ឧបការអីាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានរបាប់ថា បដ្ឋយមានការយកចិតថទុកដ្ឋក់និងរពួយបារមភចាំបពាោះ 
សុេភាពរបជ្ញជនរកីរកកបុងតាំបន់អងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានបរៀបចាំកមមវធិីពនិិតយសុេភាពឥតគិតដថលបនោះប ងី បដ្ឋយមាន 
រកុមរគូបពទយសម័រគចតិថមកពីរដឌកាលីហ្វ័រញា៉ា ជយួពិនតិយសុេភាពនិងរបកឹាបោបល់ដល់ពកួគត់ ។ ការពិនិតយសុេភាពបនោះ 
មានដូចជ្ញ ការពិនិតយសមាព ធ្ម ជ្ញតិសារកបុង្ម ថលឹងទមងន់ វាស់កមពស់ និងរបព័ននរបសាទ បដីមផឱី្យពួកគត់បាន 
ដឹងថាកបុងេលួនគត់មានបញ្ញហ អវមីួយ បហ្យីបធវីការថណនាាំឱ្យគត់បៅជួបរគូបពទយជាំនាញកបុងរសុកបដមីផបីធវីការពាបាលបាន 
ទន់បពលបវោ។ បោករសបីនថបទៀតថា បរៅពីពិនតិយសុេភាពនិងផថល់បោបល់បហ្យី រកុមរគូបពទយក៏បាននាាំរបជ្ញជនបធវ ី
ចលនារាងកាយ បដីមផសីរមលួដល់សនាល ក់ឆាឹងផងថដរ។ 
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បោកតា កយ អាយុ៧៧ឆ្ប ាំ ជ្ញរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិបតាប ត សងាា ត់អាំពលិ រកុងបសៀមរាប បានសថមថងនូវបសចកថីរកីរាយ 
ថដលបានរកុមរគូបពទយសម័រគចតិថចុោះមកពិនតិយសុេភាព បដ្ឋយឥតគតិដថល បរពាោះជីវភាពេសត់បេាយដូចបោកតា បបីចង់ដឹង 
ថាេលួនឯងបកីតអីបនាោះក៏មិនមានលទនភាពបៅរកការរបកឹាពីរគូបពទយថដរ ។ បនាធ ប់ពពីនិិតយសុេភាពបហ្យីបោករគូបពទយ 
បានរបាប់ថាបោកតាមានជាំងបឺលីស្ម មិនរតូវបធវីការធងន់ៗបទ ពិបសសគឺរតូវបៅជបួរគូបពទយកបុងរសុក បដីមផបីធវកីារ 
ពាបាលជាំងឺឱ្យទន់បពល។ 
 
បោកោយ បមា៉ា ញ វា៉ាន អាយុ៧០ឆ្ប ាំមកពីភូមលិដល បានរបាប់ថដរថា បរកាយពិនិតយ សុេភាពរចួ រគូបពទយរបាប់ថាសមាព ធ 
្ម និង របព័ននរបសាទលាជ្ញបទបលសីថតជ្ញតិសារប៉ាុបណាត ោះ បទីបបធវីឱ្យបោកោយហ្ត់ និងបេាយ វលិមុេជ្ញបដីម។ 
រគូបពទយថណនាាំឱ្យញុាាំបាយ ៦ដងកបុងមយួដថង ថតញុាាំតិចៗ និងកាត់បនទយការហូ្បថផាម។ បោកោយក៏សថមថងនូវការ 
អរគុណដល់រកុមរគូបពទយថដលបានជយួពិនតិយសុេភាពោ៉ា ងយកចតិថទុកដ្ឋក់។ 
 
បោកបមភូមិបតាប តបានសថមថងនូវការអរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលបានអបញ្ជ ីញរកមុរគូបពទយ 
សម័រគចិតថមកពនិិតយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌរកីរកបៅភូមិបតាប តនិងភូមិលដលបដ្ឋយឥតគតិដថល បធវីឲ្យអបកភូមិេលោះថដលគត់ 
ឈថឺតគម នលទនភាពបៅបពទយបនាោះបានដឹងពជីាំងឺរបស់គត់ ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះកនលងមក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានថចក 
កញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាតា និងទរកដល់ស្តសថីបទបីសរមាលកូនបហ្យីដល់អបកភូមិ និងជាំនួយបឋមបពលបភលងីបឆោះផធោះ 
រពមទាំងរមួចាំថណកកបុងការអភិវឌណសហ្គមន៍ជ្ញបរចីនបទៀតផង៕ 
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បភលៀងប៉ាុនាម នដថងជ្ញប់គប នាាំឲ្យអបករគប់រគងទឹកបៅអងគរចាប់បផថមីសមាា តរបឡាយសាជ្ញថម ី
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
របឡាយបៅតាមរបាសាទមានទាំហ្ាំតូចៗ បដ្ឋយសារមនិអាចបធវីធាំបពកបាន។ បធវីធាំមិនបាន បដ្ឋយសារមា៉ាងបធវីឲ្យប៉ាោះពាល់ 
បទសភាពវបផធម៌ដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បហ្យីមា៉ាងបទៀត អាចបធវីឲ្យប៉ាោះពាល់រគឹោះរបាសាទថដរ ។ ថតរបឡាយតូចៗងាយនឹង 
កកសធោះបដ្ឋយសាំរាម និងដីថដលហូ្រចូលបពលមានបភលៀងលល ក់មថងៗ ។ ដូបចបោះបហ្យី នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក ដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាមានការងារជ្ញរបចាាំបលីការងារថថទាំ និងសាថ រសមាា តរបឡាយជុាំវញិរបាសាទកបុងតាំបន់អងគរ។ 
 
ជ្ញក់ថសថង បភលៀងប៉ាុនាម នដថងជ្ញប់គប កនលងមកបនោះ បានបធវីឲ្យបមម ដុោះតាមកូនរបឡាយ កកសធោះបដ្ឋយសលឹកបឈ ី និងសាំរាម 
បផសងៗបៅតាមកូនរបឡាយ ជ្ញបហ្តុបធវឲី្យទឹកហូ្របៅរសោះ និង កសណិមិនទន់ បហ្យីដក់ទឹកបៅតាមវាលទាំនាប 
ដនរបាសាទអងគរវតថ។ រពឹកដថងទី១ ថេកកាដ្ឋបនោះ នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកកាំពុងនាាំគប សាថ ររបឡាយតូចៗជុាំវញិបរបិវណ 
របាសាទអងគរវតថប ងីវញិ បបីបទោះជ្ញបទបីថតសមាា តបៅប៉ាុនាម នថេមុនបនោះក៏បដ្ឋយ។ 
 
បោក ថញ៉ាម រសម ី ថដលកាំពុងដឹកនាាំការសាថ រសមាា តរបឡាយបនោះបរៀបរាប់ថា របឡាយជុាំវញិរបាសាទអងគរវតថមានខាវ ត់ថេវង 
បរចីនណាស់ ថតជ្ញរបឡាយតូចៗ ថដលងាយកកសធោះបដ្ឋយសលឹកបឈ ី ដី និងសាំរាម។ ដូបចបោះបហ្យី បទីបបពលមានបភលៀង 
លល ក់រាងបរចីនបនថិច បធវីឲ្យទឹកដក់បៅយូរ បដ្ឋយសារហូ្របៅកសណិមនិទន់។ បោកបញ្ញជ ក់ថា របឡាយតូចៗទាំងបនោះ 
បទីបថតបរៀបចាំបៅបពលបរកាយៗកនលងមក ចាំថណករបព័ននទកឹថដលមានដ្ឋក់លូធាំៗបនថិច ជ្ញរបព័ននទកឹចាស់ថដលបៅបសស 
សល់ពសីម័យបារា ាំងមក។ 
 
បោក រសម ីបរៀបរាប់ថាបពលបនោះ មិនថមនថតរបាសាទអងគរវតថមួយបទ សូមផរីបាសាទមួយចាំនួនបទៀត ដូចជ្ញរបាសាទ បាយន័ 
ជ្ញបដីម ក៏រកុមរបស់បោកកាំពុងថតបរៀបចាំសមាា តថដរ។ សពវដថងកមមករថដលថថទាំរបព័ននទឹកតាមបណាថ របាសាទ កបុងរមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរទាំងមូល មានចាំនួនជ្ញង១០០នាក់ ថដលថតងឆ្ល ស់គប តាមទីតាាំងបផសងៗ៕ 
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អបកជាំនាញវយ័បកមង២៥របូ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរពោះវហិារបថនទមជាំនាញបលកីារវាស់សធង់ 
រចនាសមពន័នរបាសាទបុរាណ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បដីមផអីភិវឌណជាំនាញបបចចកបទសថផបកអភិរកសរបាសាទ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីព ី ជាំនាញបបចចក 
បទសវាស់សធង់លាំងាកដនរចនាសមព័ននរបាសាទ។ វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ របារពនបធវីបៅសាោសនបសិីទអងគរ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ 
អបសរាចាប់ពីដថងទី៤ ដល់ដថងទ១ី៦ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦។  
 
ការបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស ជ្ញមូលដ្ឋឌ នរគឹោះដ៏សាំខាន់ និងជ្ញចលកររុញរចាន បដីមផឱី្យមាន វឌណភាពរបកបបដ្ឋយ 
ចីរភាព។ ម៉ាាងវញិបទៀត ការបណថុ ោះបណាថ លបនោះ គឺជ្ញថាប លបនថបវនដនចាំបណោះដងឹ ពីបរពាោះថាការអនុវតថការងារ ថដលមាន 
របសិទនភាពជ្ញគនលឹោះដនបជ្ញគជ័យ។ ចាំណុចបនោះ រតូវបានគូសបញ្ញជ ក់បដ្ឋយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កបុងកិចចរបជុាំបបចចកបទស 
អាយសុីសុអីងគរបលកីទី២៦ថាការបលីកកមពស់ធនលនមនុសស គឺកតាថ ចាាំបាច់ថដលខានមនិបាន បដីមផជីាំរុញកិចចការអភិរកស 
និងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នអងគរឱ្យមាននិរនថរភាព។ 
 
វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ មានអបកជាំនាញការជប៉ាុន ៤ រូប បដ្ឋយមានបោកសាស្តសាថ ចារយ KENICHRO HIDAKA អបកជាំនាញ 
Adhoc បុរាណវទិាដនគណៈកមមការអាយសុីសុអីងគរ រពមទាំងអបកជាំនាញ ៣ រូបបផសងបទៀត ជ្ញរគូឧបទធសនាឱ្កាសបនាោះ 
ផងថដរ។  
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សូមបញ្ញជ ក់ថា ៖ សិកាខ កាមថដលរតូវចូលរមួកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះមានចាំននួ ២៥របូ មាន២២របូ ជ្ញមស្តនថីដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា និង ៣រូបបទៀត មកពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ បហ្យីសិកាខ កាមបនោះបទៀតបសាត គឺជ្ញរកុមបបចចកបទសពាក់ព័នន 
ថដលលល ប់បានឆលងកាត់វគគបណថុ ោះបណាថ លសថពី ី ការសិកាថសវងយល់អាំពីរចនាសមព័ននរបាសាទតាមបទដ្ឋឌ នអនថរជ្ញត ិ កាល 
ពីថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ កនលងបៅ។ បរៅពីបណថុ ោះបណាថ លបៅសាលសិកា សិកាខ កាមទាំងអស់ក៏នឹងរតូវចុោះបៅអនុវតថបដ្ឋយ 
ផ្អធ ល់បៅបលទីីតាាំងជ្ញក់ថសថង បដីមផពីិនិតយសាទ នភាពអភិរកសរបស់បខាល ងទវ រតាកាវ បខាល ងទវ របខាម ច និងរបាសាទឥដឌ មួយ 
ចាំនួនបៅរលួស បដ្ឋយបរបីរបាស់មា៉ា សុនី 3D Scanner និងបបចចកបទសដដទបទៀតផងថដរ៕ 
 

     
 

     
 

ជាំបនឿអបករសកុអងគរអាំពីពិធីឆ្ន់សុាំទឹកបភលៀង 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
តាំបន់អងគរ បរៅពីមានរបាងគរបាសាទជ្ញមរតកដ៏មានតដមលនងិជ្ញបបតិកភណឍ ពិភពបោកមនិអាចកាត់ដថលបានបហ្យី ក៏ជ្ញ 
កថនលងរបមូលផថុ ាំបដ្ឋយវបផធម៌រូបីនិងអរូបីផងថដរ។ វតថមានរមួគប បនោះ បធវីឱ្យអងគរបៅថតជ្ញដួងរពលងឹដ៏ស័កថិសទិនិរបស់កូនថេមរ 
មិនសាបសូនយ។ ទាំបនៀមទមាល ប់ ជាំបនឿជ្ញបរចីនរតូវបានរបជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរបៅថតឱ្យតដមលនិងបនថរបតបិតថិោ៉ា ងខាជ ប់េជួន 
រហូ្តដល់សពវដថងកបុងជីវភាពរស់បៅរបស់ពួកគត់។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតគាំរទជ្ញនចិច រពមទាំងចូលរមួោ៉ា ងសកមមជ្ញ 
មួយអបករសុកបដមីផរីកាជាំបនឿទាំងបនោះ។ 
 
តួោ៉ា ងពិធឆី្ន់សុាំទឹកបភលៀង រតូវបានអបករសុកអងគរបនថបធវីរហូ្តដល់សពវដថង បដ្ឋយការបគរពនិងបជឿជ្ញក់បាំផុត។ បបីគិតចាប់ 
ពីចុងថេពិសាេមកដល់បដីមថេអាសាធ បេតថបសៀមរាបបសធីរថតមានបភលៀងលល ក់រាល់ដថងនងិរគប់ទកីថនលង ប៉ាុថនថបទោះជ្ញោ៉ា ង 
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បនោះកថ ី ក៏របជ្ញជនតាំបន់អងគរបៅភូមិរបដ្ឋក រសុកបនាធ យរសី បេតថបសៀមរាប បៅថតបនថបធវីពិធសុីាំទឹកបភលៀងតាមទមាល ប់។ 
ការរបារពនពិធីបនោះជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់និងជ្ញជាំបនឿថដលមានតាាំងពីដូនតា ថដលពួកគត់បគរពមិនហា នេកខាន បបីបទោះបីជ្ញ 
មិនមានរទពយធនបធវីពិធធីាំដុាំ ក៏អបករសុកសាមគគគីប បរៀបចាំបធវពីធិីតូចតាចថដរ។ 
 
តាមការបរៀបរាប់របស់បោកតា មតិថ និង បោកតា ទុយ លន់ ជ្ញអាចារយនងិចាស់រពឹទន ចារយកបុងភូមបិានរបាប់ថា តាមពិតបៅ 
ឆ្ន់សុាំទកឹបភលៀង រតូវបធវីបៅដថង៣បកីតថេពសិាេបទ ថតបដ្ឋយសារអបកភូមិរវល់បុណយទននិងកិចចការបផសងៗផង ក៏អូស 
បនាល យដល់ថេបជសឌឬអាសាធ។ បោកតាបនថបទៀតថា ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំអបកភូមិរបដ្ឋក ថតងថតបរៀបចាំឆ្ន់សុាំទឹកបភលៀងមួយ 
រពឹកបៅរបាសាទបមបុណយ បដ្ឋយមានកចិចពិធីរបុងពល ី រពោះសងឃសូរតមនថ បួងសងួសុាំទឹក សុាំបភលៀង ថសនមាច ស់របាសាទ 
និងបវរចងាវ ន់របបគនរពោះសងឃគឺចប់កចិចបហ្យី។  
 
ទក់ទងនឹងសាំណួរថា បបីថេបនោះមានបភលៀងបៅបហ្យី បតីចាាំបាច់ឆ្ន់សុាំទឹកបភលៀងបធវីអវ?ី បោកតាបញ្ញជ ក់ថា បបីបទោះបជី្ញ 
មានបភលៀងលល ក់បហ្យីក៏បដ្ឋយ ក៏អបករសុកអងគរបៅថតបនថបធវពីិធីសុាំទកឹបភលៀងថដរ មិនហា នេកខានបទ ខាល ចមានជាំង ឺ ឧតាត 
បកីតប ងីចាំបពាោះកូនបៅ សតវអាំបពរថដលចិញ្ច ឹម បរពាោះថតបយងីបភលចរ ាំឭកនឹកគុណដល់ពកួគត់ (អបកថថរកា)។ បរៅពីឆ្ន់ 
បដីមផសុីាំទកឹបភលៀង បគក៏យកពធិីបនោះរ ាំឭកដល់វញិ្ញដ ណកខននបុពវបុរសថដលបានសាងអងគរវតថ អងគរធាំ ភបាំគូថលនជ្ញបដីមទុកដល់ 
កូនបៅជាំនាន់បរកាយថដរ បដីមផសុីាំបសចកថសុីេសបាយដល់អបកភូមនិិងសតវ ពិបសសគឺបធវីថរសរសូវបានលា។  
 
បថនទមពីបនាោះ អ ាំរស ី បយឿយ ក៏បានបងាហ ញពីការរកាទាំបនៀមទមាល ប់មួយបនោះថដរថា «ពិធីសុាំទឹកបភលៀងមានតាាំងពីបរមបុរាណ 
មកបហី្យបពលអត់ពីចាស់ៗបៅ ពួកេញុ ាំជ្ញកូនបៅជាំនាន់បរកាយជ្ញអបកបធវីបនថ បទោះអត់ោ៉ា ងបម៉ាចក៏មិនថដលខានបទ។ ជួន 
បយីងបធវីបៅថេបជសឌ ជួនបធវីបៅថេអាសាធ មិនបទៀងបទ បបីថេណារាាំងក៏បួងសួងសុាំទឹកបភលៀងបៅ ថតបបីបទោះជ្ញថេបនាោះបភលៀង 
បហី្យក៏បដ្ឋយ ក៏បៅថតបធវីពិធីបនោះថដរបដីមផីសុាំបសចកថីសុេសបាយដល់កូនបៅទាំងអស់គប  ។ ពួកេញុ ាំបជឿជ្ញក់ណាស់ បពល 
េលោះបធវីភាល មបភលៀងភាល ម បពលេលោះ២បៅ៣ដថងបទីបបភលៀង» ។ 
 
បរៅពីកិចចពធិីទូបៅបហ្យី ការបញ្ចូ លបមមត់គសឺាំខាន់ណាស់កបុងពិធសុីាំទកឹបភលៀង។ បគបធវីពិធីបនោះបដីមផអីបញ្ជ ីញរូបអារកស 
អបកតា មាច ស់ទឹក មាច ស់ដ ី អបកមានបុណយបារមីរគប់ទីកថនលងថដលរកាភូមិរសកុ របាសាទនានាឱ្យមករា ាំថរក និងហូ្បចុក 
ចាំណីអាហារថដលកូនបៅដ្ឋក់ថសនថរពនឱ្យ ក៏ដូចជ្ញសួរនាាំរូបថដលចូលសណឌិ តថាចង់ហូ្បអ ី រតូវការអ ី និងសុាំឱ្យពួក 
គត់ជួយថថរកាកូនបៅ កុាំេងឹ កុាំបធវីបាបកូនបៅ ដូចរបសាសន៍របស់ អ ាំរស ី បវឿន ថា «បពលសុាំទឹកបភលៀង គឺថតងថតមាន 
ចូលរូប មិនថដលអត់បទ បដីមផីឱ្យរូបមករា ាំបលង មកបសពបសាយអាហារ ដូចដថងបនោះមានរូបបរចីនណាស់ មានតារាជបៅអងគរ 
តាទរ តាបម និងរូបបរចីនបទៀត។ បពលរូបចូលបយីងសួរថា តាឬោយ? បៅឯណា? ប ម្ ោះអី? ចងហូ់្បអី? បហី្យបយីង 
ក៏បរៀបចាំចាំណីចាំណុកជ្ញបរចីនឱ្យគត់តាមការចូលចិតថ។ បបីគត់ចូលចិតថ គត់ក៏ហូ្ប បបីគត់មិនចូលចិតថក៏េឹង បហី្យរុញ 
មហូ បបចញ។ ការសុាំទឹកបភលៀងបនោះថាស័កថិសិទនិក៏បាន មិនស័កថិសិទនិក៏បាន បរពាោះថេេលោះថដលបៅថ ថហ្ង រគន់ថតបធវីភាល ម បភលៀងក៏ 
លល ក់ភាល ម ថតេលោះក៏ចាាំ១ឬ២ដថង បទីបបភលៀង បហី្យថតងបមីលរូបថដលចូលមកថដរ បបីរូបថារងាញាក់ញ័រ គឺចាស់ណាស់មិន 
យូរបទចាស់ជ្ញបភលៀងមិនខាន ដូបចបោះមិនបជឿមិនបាន» ៕ 
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បសចកឋជូីនដាំណឹងសឋពីីការកាំណត់ឲ្យបភញៀវបទសចរបសលៀកពាក់សមរមយ 
កបុងអាំ ុងបពលចូលទសសនារមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦   
 
បទោះបីរកមរបតិបតថិអងគររតូវបានផសពវផាយោ៉ា ងទូលាំទូោយរយៈបពលជ្ញបរចីនថេមកបហ្យីកថ ី ថតភាពឆកថលវងរបស់បភញៀវ 
បទសចរមយួចាំននួតូចបៅថតបនថបកីតមាន ដូចជ្ញការបសលៀកពាក់េលីមនិសមរមយកបុងបពលចូលទសសនាតាមរបាសាទជ្ញបដមី។  
 
បដីមផបីលីកតដមលរមណីយដ្ឋឌ នអងគរឲ្យសកថិសមជ្ញទីសកាា រៈដនដួងរពលឹងវបផធម៌ជ្ញត ិ នងិជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ ពិភពបោក 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងចាត់វលិនការចាប់ពីដថងទ០ី៤ ថេសហីា ឆ្ប ាំ២០១៦តបៅ បដ្ឋយតរមូវឲ្យបភញៀវបទសចររគប់របូរតូវថត 
បសលៀកពាក់ឲ្យបានសមរមយេណៈបពលមកទិញសាំបុរត បដីមផចូីលទសសនារមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
សូមអានលមាតិអាំពីបសចកថជូីនដាំណឹងសថីពកីារកាំណត់ឲ្យបភញៀវបទចរបសលៀកពាក់សមរមយកបុងអាំ ុងបពលចូលទសសនារមណីយ
ដ្ឋឌ នអងគរខាងបរកាម ៖  
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បទចមាុដបៅអងគរបបងាតីបានកូន២កាលបហ្យី 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

វតថមានរបស់សតវបទចមាុដ ថដលជ្ញរបបភទសតវករម និងជិតផុតពូជបៅបលីពភិពបោក បហ្យីរតូវអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
សហ្ការជ្ញមយួអងគការសមព័ននមិតថសតវដរព (Wildlife Alliance) និងរកុមហ្ ុនថេសបោងបអកូបទសចរណ៍ (Flight of the 
Gibbon Angkor) យកមករពថលងបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ កាលពីឆ្ប ាំ២០១៣ នងិឆ្ប ាំ២០១៥ ឥ ូវបនោះបបងាតីបាន 
កូន២កាលបហ្យី។ 
 

បទចមាុដមយួគូថដលបានរពថលងកាលពីឆ្ប ាំ២០១៣បបងាតីបានកូនមួយកាល ថដលបចចុបផនបមានអាយុ១ឆ្ប ាំបហ្យី។ 
ចាំថណកមួយគូបទៀត ថដលបទបីថតរពថលងបៅដថងទី៣០ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៥ ក៏បបងាីតបានកូនមយួកាលថដរ បហ្យីបទបីថត 
មានអាយុ១ថេប៉ាុបណាត ោះ។ 
 

ដូបចបោះ រមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដលជ្ញដួងរពលឹងជ្ញត ិ និងជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោកនឹងទទួលបានសាថ ប់នូវសាំប ងដ៏ 
ពីបរាោះ និងលនលង់លបនាល ចបថនទមបទៀតបនាធ ប់ពីការបាត់វតថមានរបស់សតវបទចបនោះអស់ជតិ១សតវតសកនលងមក។ 
 
គួររ ាំឭកថា តាមការសិកាជាំបរឿនសតវដរពកនលងមក រមណីយដ្ឋឌ នអងគរលល ប់មានសតវដរពជ្ញបរចីនរបបភទរស់បៅ។ បដ្ឋយថ ក 
សតវដរពរបបភទបទចមាុដបនោះក៏លល ប់មានវតថមានកបុងតាំបន់អងគរផងថដរ ប៉ាុថនថកបុងចបនាល ោះដនសស្តងាគ មសុីវលិមកដល់បពល 
បចចុបផនបបនោះ ពួកបទចបានសាល ប់ផុតពូជពីដរពបនោះបៅបហ្យី។ កបុងគបរមាងសាថ រប ងីវញិនូវដរពបឈ ីនិងសតវដរពកបុងឧទាន 
អងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិបរគងនងឹនាាំយករបបភទសតវករមបផសងៗ មករពថលងកបុងដរពអងគរឲ្យបានបរចីន បដីមផបីលីកតដមលបទសភាព 
វបផធម៌ និងធមមជ្ញត ិកបុងតាំបន់អងគរឲ្យកាន់ថតវបិសសវសិាលថថមបទៀត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាាំយកអងារបៅរបបគនរពោះសងឃវតថរពោះឥនធបកាសា 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បៅោង ចដថងទ០ី៦ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ខូយ គឹម  ួ ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា តាំណាង ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ និងមស្តនថ/ីបុគគលកិដន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបាននាាំយកអងារ១០ការុង 
និងបចច័យមួយចាំនួនបៅរបបគនរពោះសងឃថដលគង់បៅកបុងវតថរពោះឥនធបកាសាសទតិបៅភូមិបឹងដូនបា៉ា  សងាា ត់សលរកាម រកងុ-
បេតថបសៀមរាបកាំពុងជួបរបទោះការេវោះខាតចងាហ ន់។ 
 
បៅកបុងឱ្កាសបនាោះ ឯកឧត្តម ខយូ គឹម  ួ បានមានរបសាសន៍ថាបដ្ឋយឯកឧតថមអគគនាយកបមលីបឃញីអាំពកីារេវោះ 
ខាត ចងាហ ន់របស់រពោះសងឃ ថដលកាំពុងគង់បៅកបុងវតថរពោះឥនធបកាសាបដីមផបីដិបតថិធម៌និងបនថការសកិាបរៀនសូរតតបៅបទៀត 
បទីបឯកឧតថមអគគនាយកបានថណនាាំឲ្យឯកឧតថម និង មស្តនថី/បុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាាំយកអងារ និងបចច័យថដលជ្ញ 
អាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការ 
គណៈមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងបោកជាំទវបៅរបបគនរពោះសងឃ បដីមផជីួយសរមួលការេវោះខាតរបស់ 
រពោះសងឃ។ 
 
ឯកឧតថមបានមានរបសាសន៍បនថថាថវដីផតិអងារ១០ការុង និងបចច័យមយួចាំននួបនោះមនិអាចជួយបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ េវោះខាត 
បាន១០០%ថមន ប៉ាុថនថវាក៏អាចជួយបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ េវោះខាតចងាហ ន់នាបពលបនោះបានមួយរគថដរ។ 
 
រពោះអងគ មាន សុបមធ រគូសូរតសាថ ាំ តាំណាងបោករគូបៅអធិការបានមានបថរដីកាកបុងឱ្កាសទទលួអងារនិងបចច័យថា 
វតថបនោះមានរពោះសងឃ៧០អងគ ដូនជី៣៦នាក់ និងសិសសនសិសតិ៥០នាក់គង់បៅ និងសាប ក់បៅបដីមផបីដិបតថធិម៌ និងបនថការ 
សិកាបរៀនសូរតតបៅបទៀតបនាោះ។ បហ្តុបនោះបទីបនាាំឲ្យជួបបញ្ញហ េវោះខាតចងាហ ន់បកីតប ងីោ៉ា ងបនោះ។ 
 
រពោះអងគមានបថរដកីាបនថថា រពោះអងគពតិជ្ញមានរពោះទ័យបរតកអរខាល ាំងណាស់នងិសូមអរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសស ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុក 
ទីសថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងបោកជាំទវ ថដលបាននាាំយកអងារនិងបចច័យមករបបគន 
ចាំបពលថដលរពោះសងឃកាំពុងជបួការលាំបាកថបបបនោះ បហ្យីរពោះអងគក៏សូមជូនពរឯកឧតថម និងមស្តនថ/ីបុគគលកិអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ 
អបសរាទាំងអស់ជួបរបទោះថតបសចកថសុីេ បសចកថីចបរមីនជ្ញបរៀងរហូ្តបៅ។ 
 
បនោះមិនថមនជ្ញបលីកទមីួយបទ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ ក៏ដូចជ្ញវតថអារាម 
នានា ជ្ញពិបសសកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរថតមថង។ កនលងមក រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថតងចុោះជយួតាម 
មូលដ្ឋឌ នរបស់របជ្ញពលរដឌផ្អធ ល់ បដីមផបីកាថ បបាននូវបញ្ញហ លាំបាក បៅបពលមានបញ្ញហ បកីតប ងីដូចជ្ញបភលីងបឆោះផធោះ េយល់រលាំ 
ផធោះ ឬពិធីទនកបុងសាសនាជ្ញបដីម៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពិនិតយការដ្ឋឌ នជសួជុលបារាយណ៍ទឹកថាល  
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រពឹកដថងទ៧ី ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួដាំបណីរបដ្ឋយអបក 
ជាំនាញអនថរជ្ញត ិ បោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine Beschaouch បលខាធិការវទិាសាស្តសថដនICC-Angkor និងថាប ក់ដឹកនាាំ 
មួយចាំននួបទៀត បានចុោះពនិតិយការដ្ឋឌ នជសួជុលទាំនប់បារាយណ៍ទកឹថាល ថផបកខាងលិច ថដលបានជួសជុល៣ដាំណាក់កាល 
រចួមកបហ្យី ថដលមានរបថវងសរុប១០៦០ម បហ្យីបរគងនឹងបនថដាំណាក់កាលទី៤បទៀត។ 
 
ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ បានពនយល់ថា ទាំនប់បារាយណ៍ថដលមាន 
អាយុកាលតាាំងពសីតវតសទ១ី១មកបនោះ បានរទុឌបរទមជ្ញលាំដ្ឋប់បដ្ឋយសាររលកទឹក នងិទឹកហូ្របរចាោះដ្ឋច់ខាល ាំងថដលទម 
ទរការជួសជុលប ងីវញិ។ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០០៧មក រកុមអបកជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដ្ឋយមានកិចចសហ្របតិបតថិការ 
ដ៏ជិត សបិទនជ្ញមួយគណៈកមាម ធិការអាយសុសុី-ីអងគរ បានបរៀបចាំការជសួជុលទាំនប់បារាយណ៍ថផបកខាងលិច។ ដាំណាក់កាល 
ទី១ ជ្ញការជួសជុលបដ្ឋយបរបីបបចចកបទសបុរាណបានរបថវង៦០ថម៉ារត។ ក៏ប៉ាុថនថ វធិីសាស្តសថជួសជុលថបបបនោះទមទរបពល 
បវោយូរ និងចាំណាយថវកិាបរចីន បទីបបៅឆ្ប ាំ២០១១ រកុមជាំនាញបានបលីកយកវធិីសាស្តសថថមីបដ្ឋយបរបីរបាស់បរគឿងចរក។ 
វធិីសាស្តសថថមីបនោះក៏បានទទួលនូវការគាំរទ និងយល់រពមពីគណៈកមាម ធិការអាយសុសុី-ីអងគរ។ 
 
ជ្ញមួយគប នងឹការអនុម័តយល់រពមឲ្យបរបីរបាស់បរគឿងចរក កបុងការជសួជុលពរងឹងទាំនប់បុរាណបនោះ រកុមអបកបុរាណវទិាក៏ 
បានបធវីកាំណាយ បដីមផសីិកាបថនទមអាំពីវធិីសាស្តសថបងាហ ប់ដបុីរាណ រចនាសមព័នន និងរបបភទដីទាំនប់បដីមផលីនាថាការជួស 
ជុលបនោះមិនប៉ាោះពាល់ដល់បុរាណដ្ឋឌ ន និងលនាគុណភាពយូរអថងវង។ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមការងារបរគងនឹងបនថជួសជុល 
របថវង៦០០ម បថនទមបទៀត ថដលនឹងចាប់បផថីមមុនទកឹបារាយណ៍ប ងីមកដល់ បហ្យីបរគងនងឹបញ្ច ប់បៅរដូវរបាាំងឆ្ប ាំ 
បរកាយ។ 
 
កបុងន័យបលីកតដមលបុរាណវទិាកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ រគប់ការជួសជុលទាំងអស់គឺរតូវមានការរសាវរជ្ញវ និងការបធវីកាំណាយ 
បុរាណវទិាជ្ញបដីម។ កបុងន័យបនោះ បោក ល ី វណាត  របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិា 
បងាា រ បានបញ្ញជ ក់ថាការជសួជុលបារាយណ៍ទកឹថាល  ក៏ដូចជ្ញការងារជួសជុលរបាសាទថដរ គឺរកុមអបកជាំនាញបុរាណវទិា 
របស់នាយកដ្ឋឌ នបានចុោះមកបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវ បដីមផសីិកាអាំពីរចនាសមព័ននរសទប់ដី និងលកខណៈបុរាណវទិា បដីមផ ី
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កាំណត់ និងចងរកងទុកជ្ញឯកសាររបវតថិសាស្តសថ មុននឹងដាំបណីរការជសួជុលកនលងមក។ ដូចគប ថដរ កបុងគបរមាងថមីបនថបនោះ 
រកុមការងារនងឹចុោះមកបធវកីាំណាយរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាបនថបទៀត បរពាោះថា ទាំនប់បារាយណ៍ទាំងមូលមិនថមនដូចគប រគប់ 
ទីកថនលងបនាោះបទ។ កាំណាយរសាវរជ្ញវទីតាាំងបផសងគប នងឹជួយឲ្យបយងីដឹងអាំពីលកខណៈសមផូរថបបដនបបចចកបទសបុរាណ 
កបុងការជសួជុល និងបានជ្ញឯកសារដ៏សាំខាន់សរមាប់ការសកិារបស់មនុសសជាំនាន់បរកាយៗ។ 
 
កបុងដាំបណីរពិនតិយការដ្ឋឌ នបនោះថដរ ឯកឧតថមអគគនាយកបានបកាតសរបសីរ និងគាំរទចាំបពាោះគបរមាងថដលសបរមច បានកនលង 
មក។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា កបុងនាមថាប ក់ដឹកនាាំនឹងបនថជាំរុញការងារជសួជុលទាំនប់បារាយណ៍បនោះឲ្យបាន ចប់សពវរគប់ 
ទាំងអស់ រពមទាំងដ្ឋាំប ងីវញិនូវរបបភទបឈថីដលអាចជួយទប់ដីកុាំឲ្យហូ្របរចាោះបដ្ឋយសាររលក ឬទឹកបភលៀងជ្ញបដមី។ 
ជ្ញមួយគប ឯកឧតថមក៏បានគាំរទគបរមាងរសាវរជ្ញវបុរាណវទិា បដីមផចីងរកងទុកជ្ញឯសារ បដីមផបីងាលកខណៈងាយរសួល 
ដល់ការងាររសាវរជ្ញវបផសងៗ ក៏ដូចជ្ញទុកជ្ញឯកសារនាបពលអនាគត កបុងករណីមានការថកលមា ឬជួសជុលបថនទមបទៀត៕ 
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សសិានុសសិសមកពីអូស្តសាថ លដី្ឋាំបដីមសាវ យ១០០បដីមបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
សិសានុសិសសចាំនួន៤៧នាក់មកពីសាោបៅទីរកងុសុដីន ីរបបទសអូស្តសាថ ល ីដឹកនាាំបដ្ឋយ បោក យស សា របលនអងគការ 
របួរមួគប របឆ្ាំងភាពរកីរក បានចុោះមកដ្ឋាំបដីមសាវ យចាំននួ១០០បដមីបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក នាដថងទី០៧  ថេកកាដ្ឋ 
ឆ្ប ាំ២០១៦ បដីមផអីបអរទិវាដ្ឋាំកូនបឈ ីនិងចូលរមួការងារសងគម។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាគាំរទជ្ញនចិចចាំបពាោះការដ្ឋាំបដីមបឈ ីបហ្យីថតងថតដ្ឋាំបដីមបឈជី្ញបរចីនរបបភទបៅតាំបន់អងគរ ពិបសសរុនតា 
ឯករហូ្តដល់រុនតាឯកបានឈបោះរងាវ ន់ចាំនួន៣ ថដលពីររងាវ ន់ទទលួបានពីរកសងួបទសចរណ៍គ ឺ រងាវ ន់ធុរកិចចដបតងកបុង 
វស័ិយ បទសចរណ៍ ថផបកអនាម័យនិងបរសិាទ ន និងរងាវ ន់ធុរកិចចដបតងកបុងវស័ិយបទសចរណ៍ ថផបកធុរកិចចសុេុមាលភាពសងគម 
និងបបតកិភណឍ វបផធម៌។ ឯរងាវ ន់ទីបីជ្ញពានរងាវ ន់ពិបសសបថនទមបៅបលីរងាវ ន់ទាំងពីរខាងបដីមមានប ម្ ោះថា “រងាវ ន់សបមថច 
បតបជ្ញ នាយករដឌមស្តនថីសរមាប់ធុរកិចចដបតង កបុ ងវស័ិយបទសចរណ៍”។ 
 
មានមតសិាំបណោះសាំណាលបពលបញ្ច ប់ការដ្ឋាំបដីមសាវ យ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញ 
របលនគបរមាងភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក បានថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះសសិានុសសិស បោករគូអបករគូមកព ី
អូស្តសាថ លីទាំងអស់ រមួទាំង បោក យស សា ផង ថដលបានមកដ្ឋាំបដមីសាវ យចាំនួន១០០បដីមបៅកថនលងបាល់ទត់ និងជុាំវញិ 
សាោបរៀនទាំងកណាថ លបភលៀង ។ បនោះជ្ញការរមួចាំថណកបលីកទី២បហ្យីរបស់អងគការរបួរមួគប របឆ្ាំងភាពរកីរកថដលបាន 
ដឹកនាាំសសិសបរបទសមកជួយការងារសងគមបៅទីបនោះ។  
 
ឯកឧតថមក៏បានរបាប់ថដរអាំពកីារកបកីតដនភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក គឺបដីមផឱី្យរបជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរថដលមានរគួសារថតមិន 
អាចពរងីកេបងផធោះបានរតូវដ្ឋក់ពាកយសុាំមករស់បៅទីបនោះ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបកីវគគបណថុ ោះបណាថ លជ្ញបរចីនទក់ទង 
នឹងកសកិមមដ្ឋាំដុោះ ការចិញ្ច ឹមសតវបដីមផឱី្យរបជ្ញជនមានមុេរបរអាចចិញ្ច ឹមជីវតិបាន ថតអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏រតូវការការជួយ 
បរជ្ញមថរជងពអីងគការ ខាងបរៅបដីមផជីួយអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិបនោះផងថដរ។  ឯកឧតថមបជឿជ្ញក់ថា តាមរយៈសកមមភាពទាំង 
អស់បៅដថងបនោះ និងកនលងមកនឹងបធវីឱ្យបភញៀវបទសចរទាំងអស់នាាំយកនូវបទពិបសាធន៍ថមីៗពីទីបនោះបៅកាន់របបទសេលួនបហ្យី 
ក៏ អាច ទញបទសចរឱ្យមកកាន់ទីបនោះ កាន់ថតបរចីនផងថដរ។  
 
បោក យស សា ជ្ញមគគុបទធសក៍បទសចរនិងជ្ញនាយកអងគការរបួរមួគប របឆ្ាំងភាពរកីរក បានរបាប់ថា៖ បនោះជ្ញបលកីទី២ 
បហ្យីថដលេញុ ាំបាននាាំសិសសបរបទសមករុនតាឯកបដីមផបីធវីការងារសងគម ថដលបលីកទ១ីគឺពកួបយងីបានោបថាប ាំជញ្ញជ ាំង 
សាោ ។ ការដ្ឋាំបដីមបឈជី្ញថផបកមួយដនការងារសង់ផធោះជូនរបជ្ញជនរកីរកីថដលជ្ញការងារសបូល ។ េញុ ាំបានចាប់បផថីមការងារ 
ជួយសហ្គមន៍តាាំងពីឆ្ប ាំ២០១០បមល៉ាោះ បដ្ឋយថវកិារបស់េញុ ាំផ្អធ ល់និងថវកិាសបផុរសជនថដលបានសាគ ល់េញុ ាំ ។  កបុងនាមជ្ញ 
មគគុបទធសក៍េញុ ាំថតងនាាំបភញៀវឱ្យសាគ ល់របាសាទជ្ញបរចីន បរៅពីបនាោះេញុ ាំក៏បឆលៀតឱ្យពួកបគបានចូលរមួជយួសងគមបយងីផងថដរ ដូច 
ជ្ញបធវីផធោះ ថចកថាប ាំបពទយ ថចកបខាអាវជ្ញបដីម។ េញុ ាំនឹងបនថជយួភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបទៀត បដ្ឋយនាាំបភញៀវមកទសសនកចិចទីបនោះ 
បហ្យីឱ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបងាីតការងារបដ្ឋយដដ បដីមផបីញ្ញជ ក់ពីអតថសញ្ញដ ណជ្ញត ិ ពិបសសទក់ទងនឹងការបគរពរពោះ 
ពុទនសាសនាជ្ញសាសនារបស់រដឌឱ្យុបភញៀវបានដងឹពីថេមរ។ 
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អបករគ ូ ល ី ជ្ញរគូដឹកនាាំសសិានុសសទាំងអស់បានរបាប់ថា បនោះជ្ញវសិសមកាលរយៈបពល២សបាថ ហ៍្របស់សាោ ថដល១ 
សបាថ ហ៍្បៅកមពុជ្ញ (បសៀមរាប និង ភបាំបពញ) ១សបាថ ហ៍្បទៀតបៅបវៀតណាម ។ ពួកបយងីមកកមានថផង មកជយួការងារ 
សហ្គមន៍ផង បដីមផបីានបឈវងយល់ពីការរស់បៅ ទាំបនៀមទមាល ប់ របដពណីរបស់របបទសថដលបយងីបៅដល់។ េញុ ាំរកីរាយ 
ថដលបានដឹកនាាំសិសសការមកកាន់ទីបនោះបដីមផដី្ឋាំបដីមសាវ យវាសបាយ របជ្ញជនរសួរាយ បនោះវាជ្ញបទពិបសាធន៍ថមមីួយ 
ថដលពួកបយងីមនិលល ប់បធវីប យី បហ្យីេញុ ាំថតងថតនាាំសសិសបផសងៗគប មកកាន់រសុកថេមរជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំបដីមផដីករសង់បទ- 
ពិបសាធន៍ដនការរស់បៅរបស់របជ្ញជនថេមរ។ 
 
មិនេុសគប ពីបនាោះ រកមុសិសានុសសថាប ក់ទី១១បនោះបានសថមថងនូវភាពរកីរាយថដលបានចូលរមួដ្ឋាំបដីមសាវ យបៅភូម ិ
ធមមជ្ញតិរុនតាឯកថា បនោះជ្ញបទពិបសាធបលីកទី១កបុងជីវតិរបស់ពូកបយងី ថដលចូលមកបធវីការងារដូចកសិករ ផធោះពួកបយងី 
បៅឆ្ង យពីជនបទ បទីបមិនលល ប់បធវីការងារថដលបរបីកមាល ាំងដូបចបោះ។ ពួកបយងីបធវីទាំងបភលៀង របឡាក់ដីបពញេលួន និងសបមលៀក 
បាំពាក់ ហ្ត់បនឿយ ថតពួកបយងីសបាយនឹងការងារបនោះ ពិបសសបៅទីបនោះមានបទសភាពសាា ត បៅទីបនោះមានទាំងសាោ 
បហ្យីបយងីអាចដ្ឋាំបដីមបឈបីានបទៀត បដ្ឋយមិនបងារការរ ាំខានដល់ការសិការបស់បកមងៗ ។ បនោះជ្ញបទពិបសាធន៍ថមមីយួដន 
ជីវតិរបស់ពួកបយងីរគប់ៗគប ៕ 
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រកមុការងារអភិរកសដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាាំគប សមាា តរបាសាទបនាធ យកាលទឹក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រកុមការងារអភិរកសរបាសាទបបងមាោដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានចុោះសមាា ត 
របាសាទបនាធ យកាលទឹកឬរបាសាទតាគង់ ថដលមានទតីាាំងបៅភូមជិប់បល ី ឃុាំសាវ យបលី រសុកសាវ យបល ី បេតថបសៀមរាប 
កាលពីដថងទី០៨ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ បដីមផកីារពាររចនាសមពននរបាសាទនិងបសាភ័ណភាពដនរបាសាទ។ 
 
តាមការបញ្ញជ ក់ព ី បោកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  របលនសថីទីនាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរបានរបាប់បៅរពឹក 
ដថងទី០៩ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ថា៖ ការងារសមាា តរបាសាទបៅតាំបន់បបងមាោ បយងីបធវីជ្ញរបចាាំរគប់របាសាទ ផលូវបុរាណ 
សាព នទាំងអស់ មិនចាំបពាោះថតរបាសាទតាគង់ហ្បងឹបទ ពិបសសគឺរដូវវសា បរពាោះកូនរុកខជ្ញតិតូចធាំដុោះលូតោស់បលឿន 
ដូបចបោះរតូវកាត់ថមកឬដកបចាលវាឱ្យទន់បពលបវោ បដីមផបីងាា រកុាំឱ្យមានហានិភ័យដល់តួរបាសាទទាំងមូល។ មា៉ាងបទៀតក៏ 
បដីមផឱី្យរបាសាទ មានភាពរសស់សាា តផងថដរ បហ្យីការងារសមាា តរបាសាទតាគង់បនោះនឹងបញ្ច ប់បៅដថងទ១ី១ខាងមុេបនោះ 
បដ្ឋយបរបីកមាល ាំងកមមករ៩នាក់។  
 
បោក រដ្ឋឌ  បនថបទៀតថា៖ រាល់បពលចុោះបៅសមាា តមថងៗ បយងីមានបុគគលិកបបចចកបទសខាងបុរាណវទិាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាពីរនាក់ ថដលមានជាំនាញខាងបមលីហានភ័ិយនិងលាំងាកដនរបាសាទបៅជ្ញមួយនឹងរកុមកមមករថដរ បដីមផបីមីលថា 
របាសាទ មានបរគោះថាប ក់ ឬអត់ បហ្យីបធវីរបាយការណ៍ឱ្យខាងនាយកដ្ឋឌ នបៅទល់រទនងិសបស្តងាគ ោះរបាសាទបានទន់បពល 
បវោ៕ 
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ការងារអភិរកសនិងថថទាំសាព នបុរាណតាបអាង របស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
សាព នតាបអាង គឺជ្ញសាព នបុរាណមួយថវងជ្ញងបគកបុងចាំបណាមសាព នទាំង ១៤ ថដលសទិតបៅភូមិកាំបបារអ ឃុាំខាវ វ រសុកជថីរកង 
បេតថបសៀមរាប តាមបបណាថ យផលូវបបងពីអងគរបៅបាកាន (របាសាទរពោះេ័នកាំពង់សាវ យ) កសាងប ងីកបុងចុងសតវតសទ១ី២ 
បដីមសតវតសទី១៣ថដលរគោឹះនងិតួរបស់វាបធវអីាំពីថមបាយបរកៀម លមាបដ្ឋយបងាា ន់ដដថមភក់ មានបបណាថ យរបថវង ៧៧ថម៉ារត 
ទទឹង១៣ថម៉ារតនងិកមពស់៦ថម៉ារត។ 
 
បោក ្ន រដ្ឋឌ  របលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសបរៅឧទានអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានឲ្យដឹងថា បចចុបផនបសាព នបុរាណ 
បនោះកាំពុងរទុឌបរទមោ៉ា ងខាល ាំង ថដលបណាថ លមកពីអាយុកាលផងនិងធមមជ្ញតផិង ។ ជ្ញពិបសសបៅរដូវវសា ទឹកថតងថត 
ហូ្រនាាំកបមធចកមធ ី និងកាំណាត់បឈធីាំៗពខីាងបលីបធវីឲ្យកកសធោះរននតាបដវ និងបុកតួសាព ន បណាថ លឲ្យតសួាព នថផបកខាងបជីង 
ទទួលរងការេូចខាតោ៉ា ងធងន់ធងរ។ ដូបចបោះ បដីមផបីងាា របរគោះថាប ក់ជ្ញយថាបហ្តុណាមួយដល់បបតិកភណឍ ជ្ញតិបនោះ បយងីបាន 
េិតេាំយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងកបុងការអភិរកសនងិថថទាំមានដូចជ្ញ ការដ្ឋាំបបងាគ លទប់សាា ត់មិនឲ្យរថយនថធុនធងន់ឆលងកាត់ 
បពាលគឺអនុញ្ញដ តឲ្យរថយនថធុនតូចចាំណុោះរតឹមថត៣បតានឆលងកាត់ប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
បោកបានបនថឲ្យដងឹបទៀតថា ជ្ញមួយគប បនោះថដរ បៅបរៀងរាល់ថេរកុមការងារអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ ថតងថតចុោះបៅ 
បធវីការសមាា តជ្ញរបចាាំនូវសាព នបុរាណថដលសទតិបៅតាមបបណាថ យផលូវបបងពីរបាសាទបបងមាោ បៅដល់ទីរបជុាំជនខាវ វ 
និងសាព នបុរាណ១១ ថដលសទិតបៅតាមបបណាថ យផលូវជ្ញតបិលេ ៦ ពីបាគងបៅដល់កាំពង់កថីដូចជ្ញសមាា តកបមធចកមធ ី និង 
កាំណាត់បឈ ី ថដលថតងថតកកសធោះចរនថទកឹហូ្របៅតាមរននតាបដវ កាត់សមាា តកូនរុកខជ្ញតិថដលដុោះបៅថកផរ និងបលីតសួាព ន 
បុរាណ និងចាក់ដបីាំបពញរក ុកការពារការហូ្របរចាោះ។ល។ កបុងបគលបាំណងអភិរកសនងិបលីកតដមលបបតកិភណឍ វបផធម៌ជ្ញត ិ
និងបដីមផបីបរមីដល់វស័ិយបទសចរណ៍ផងថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួដ្ឋាំកូនបឈ១ី០០០បដីមជ្ញមយួរបជ្ញពលរដឌឃុាំជីថរកង 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
ដរពបឈគីឺមានសារៈរបបោជន៍ណាស់ចាំបពាោះថផនដ ី និងការរស់បៅរបស់មនុសស-សតវដូចពាកយថា ដរពបឈអីាចរស់បដ្ឋយ 
គម នមនុសស ថតមនុសសមិនអាចរស់បដ្ឋយគម នដរពបឈបីទ។ បដ្ឋយយល់បឃញីពីគុណតដមលដនដរពបឈ ី ជ្ញពិបសស 
បដីមផកីបុងន័យថថរកា ក៏ដូចជ្ញដ្ឋាំដុោះនូវដរពបឈបីថនទមផងបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានរមួចាំថណកកបុងដ្ឋាំកូនបឈជី្ញមួយ 
រពោះសងឃរពមទាំងពុទនបរស័ិទវតថជីថរកង ដ្ឋាំកូនបឈចីាំនួន១០០០បដីម បៅភូមិជីថរកង ឃុាំជីថរកង រសុកជីថរកង 
បេតថបសៀមរាប កាលពីដថងសុរកទី០៨ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ។ 
 
បនោះជ្ញបលកីទី២បហ្យី ថដលមានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួសហ្ការដ្ឋាំកូនបឈបីៅទីបនោះ។ បកាយថ កក៏មានការចូលរមួព ី
មជឈដ្ឋឌ ននានា បៅកបុងឃុាំជីថរកងផងថដរ មានដូចជ្ញ អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន បោករគ-ូអបករគូ សិសានុសសិសទាំងបឋមសិកា 
និងអនុវទិាល័យជីថរកងនងិមានការចូលរមួរបស់រពោះសងឃថដលជ្ញសាទ ប័នរពោះពុទនសាសនា។ 
 
ឯកឧត្តម សងឺ គង ់ទីរបកឹាអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបលីកប ងីនាឱ្កាសដ្ឋាំកូនបឈបីនាោះថា បដីមបឈមីានសារៈសាំខាន់ 
ណាស់មនុសស-សតវ និងបដរីតួនាទីោ៉ា ងសាំខាន់ជ្ញបរចីនបទៀតកបុងការជួយបដ្ឋោះរសាយវបិតថិមហ្នថរាយនានាថដលបងាប ងី 
បដ្ឋយធមមជ្ញតិដូចគប  ដូចជ្ញ កាត់បនទយកបៅថ បលីថផនដ ី ជួយទប់សាា ត់បរគោះទឹកជាំនន់ ការពារេយល់ពយុោះ ទប់សាា ត់បរគោះ 
រា ាំងសងួត ពិបសសជ្ញងបនោះបទៀតបនាោះ ដរពបឈអីាចទក់ទញទឹកបភលៀង កាំចាត់ជ្ញតិពុលថដលបកីតពីឧសម័នកាប៉ាូនីច នងិជ្ញ 
តាំបន់បទសចរណ៍ធមមជ្ញត ិ ឬបៅថា បអកូបទសចរណ៍ បហ្យីក៏ជ្ញជរមកដ៏សាំខាន់បដ្ឋយផ្អធ ល់ និងបដ្ឋយរបបោលសរមាប់ 
មនុសស-សតវថដលរស់បៅបលីថផនដ។ី 
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ឯកឧតថមបានបនថថា ការដ្ឋាំកូនបឈនីាបពលបនោះ អាជ្ញញ រធរជ្ញតិអបសរាបានចូលរមួជរមញុ និងបលីកទឹកចតិថបដ្ឋយមានការ 
ផថល់ជ្ញកូនបឈកីបុងការដ្ឋាំទាំងពីរបលីក បដ្ឋយបលីកទី១ បៅឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំនួន ១៥០០ បដីម បហ្យីនិងបលីកទី២ 
ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ចាំនួន ១០០០បដមី រពមទាំង ជួយផថល់កមាល ាំងកមមករជីករបតថ ចាំននួ ២០នាក់ តាមការបសមីសុាំរបស់ 
រពោះសងឃ និងពុទនបរស័ិទបៅទីបនោះ។ របបភទបដីមបឈថីដលយកមកដ្ឋាំនាឱ្កាសបនោះ គឺភាគបរចីនកូនថបង កូនបឈទីល 
និងមានបដមីផ្អា ជ្ញបរចនីផងថដរ។ 
 
បោក ្ន រដ្ឋឌ  របលននាយកដ្ឋឌ នសថីទីអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ បានបលីកប ងីថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមនិរតឹម 
ថតជួយផថល់កូនបឈ ី និងកមាល ាំងកបុងការជីករបតថ ប៉ាុបណាត ោះបទ ថថមទាំងបានបបរងៀនពីបបចចកដនការដ្ឋាំដុោះកូនបឈដីល់ពួក 
គត់ផងថដរ បដីមផដី្ឋាំរស់បានលា និងងាយរសលួកបុងការថថរកានាបពលបរកាយៗ។ បោក រដ្ឋឌ  បថនទមថា ការរមួចាំថណក 
ដ្ឋាំបដីមបឈបីនោះ ក៏ប ម្ ោះថា ជ្ញការរមួចាំថណកកបុងការអភិរកសរបាសាទ និងសាព នបុរាណោ៉ា ងមានរបសិទនភាព បរពាោះដរពបឈ ី
និងរបាសាទ-សាព នបុរាណជ្ញវតទុអារស័យគប ។ 
 
រពោះភកិខុ សុត បណីរ រគូសូរតបឆវងវតថជីថរកង មានបថរដីកានាឱ្កាសបនាោះថា ពុទនសាសនាមានរទឹសថីោ៉ា ងបរចីនកបុងការចូលរមួ 
អភិរកសរកាដរពបឈ ី ដូចជ្ញរពោះពុទនហាមភកិខុកបុងសាសនាមិនឱ្យកាប់បដីមបឈ ី បបីភិកខុបៅថតចបចសកាប់ មានការពន័ិយ 
អាបតថិថដលជ្ញបទសទណឍ កបុងផលូវសាសនា បរពាោះរពោះពុទនអងគយល់ោ៉ា ងចាស់ថា ដរពបឈជី្ញជរមកដ៏របបសីរថដលមនុសស 
សតវមិនអាចេវោះបាន បហ្យីក៏ជ្ញជរមករបស់ពកួបទវតាមួយរកុម ថដលប ម្ ោះថា រុកខបទវតាផងថដរ។  
 
រពោះភិកខុ មានបថរដីកាបថនទមថា សូមផរីពោះពុទនអងគផ្អធ ល់ក៏បដីរតួនាទីោ៉ា ងសាំខាន់កបុងការរសឡាញ់ និងអភិរកសដរពបឈ ី រហូ្ត 
ដល់អបកបរសិាទ នវទូិមួយចាំនួន បានដ្ឋក់ប ម្ ោះឱ្យរពោះអងគថា ជ្ញរពោះបិតាដនការអភិរកសដរព បនោះបបីបោងតាមការសកិា។ 
រពោះសងឃអងគបនោះបានបញ្ញជ ក់បថនទមបទៀតថា ភសថុតាងជ្ញបរចីនបទៀត ថដលបញ្ញជ ក់ថារពោះពុទនអងគជ្ញគាំរូកបុងការរសឡាញ់ 
និងអភិរកសដរពបឈបីនាោះ ដូចជ្ញ រពោះអងគរបសូតក៏របសូតបៅបរកាមបឈកីបុងដរព ប ម្ ោះដរពឧទានលុមពិន ី រទង់រតាស់ដឹង 
ក៏រតាស់ដងឹបៅបរកាមបដមីបឈកីបុងដរព ជ្ញទីអវសានដនជវីតិរបស់រពោះពុទនអងគ (បរពិាវ ន) ក៏បៅបរកាមបដីមបឈកីបុងដរពផង 
ថដរ។  
 
បយងីរតូវបណថុ ោះសាម រតីកបុងការរសឡាញ់ និងការការពារអភិរកសដរពបឈថីដលមានបៅ កាត់បនទយការកាប់បាំផ្អល ញ ជ្ញពិបសស 
បបងាីនការដ្ឋាំដុោះកូនបឈ ី ោ៉ា ងបហាចណាស់កបុងមនុសសមាប ក់មួយឆ្ប ាំដ្ឋាំឱ្យបានមួយបដីម ឬបបីមិនដូបចាប ោះបទ មួយជវីតិបធវ ី
ោ៉ា ងណាដ្ឋាំឱ្យបានមយួបដីម បរពាោះថាការដ្ឋាំបឈមីួយបដមី ប ម្ ោះថា ជួយជីវតិមនុសស-សតវបៅបលីថផនដី៕ 
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មស្តនថបុីគគលកិគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯកនិងសបផុរសជនទិញបគយនថភជួរដី 
ជូនរបជ្ញជនបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក  
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បគយនថភជួរដថីមីមួយបរគឿងតដមល១៧៥០ដុោល រ ជ្ញថវកិារបស់រកុមហ្ ុន SBI MIEN NAM ដនរបបទសបវៀតណាម រមួទាំងការ 
រមួចាំថណកពីរបជ្ញជន និងរកមុការងារអភិវឌណន៍ភូមធិមមជ្ញតរុិនតាឯកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផង បានយកមកជូនរបជ្ញពល 
រដឌភូមិធមមជ្ញតិបហ្យី នាដថងទី១០ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
កមមវធិីរបគល់បគយនថភជួរដីបនោះបធវីប ងីបរកាមអធបិតីភាព ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី របលនគបរមាងអភិវឌណន៍ធមមជ្ញតរុិនតា 
ឯក និងជ្ញទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោក ភ័ន ផោល  របលននាយកដ្ឋឌ នរដឌបាលនិងបុគគលកិ រមួទាំងរកមុការងារ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងរបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិរុនតាឯក១០០រគួសារចូលរមួជ្ញកិតថយិស។ បៅកបុងដថងរបគល់បនាោះថដរ ក៏មាន 
ការបរសីរបលនរគប់រគងបគយនថ បបឡា និងអបកភជួរ បដីមផចីាត់ថចងការភជួររាស់ និងកាន់កាប់លុយកាក់សរមាប់ជសួជុល 
បគយនថបពលេូច។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី បានរបាប់ថា បគយនថថមីបនោះមិនថមនជ្ញកមមសិទនិរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបទ វាជ្ញអាំបណាយ 
របស់សបផុរជនរកមុហ្ ុន SBI MIEN NAM ដនរបបទសបវៀតណាមចាំនួន១០០០ដុោល រ និងការរមួចាំថណករបស់អបកភូម ិ
និងរកុមការងារផងចាំនួន៧៥០ដុោល របដមីផបីស្តងគប់តដមលទិញបគយនថ១៧៥០ដុោល រ ជូនរបជ្ញជនកបុងភូមធិមមជ្ញតិរនុតាឯក។ 
ដូបចបោះបហ្យីទាំងការរគប់រគង ការជួសជុល ដថលឈបួលអបកភជួរ ដថលបរបង គឺជ្ញបនធុករបស់មាច ស់ដីថរសបនាោះ។  
ឯកឧតថមរ ាំឭកថដរថា ដាំបូងប យីរកុមហ្ ុន SBI MIEN NAM ចង់យកលុយ១០០០ដុោល របនាោះទិញបរគឿងឧបបភាគ 
បរបិភាគជូនអបកភូមិ២០រគួសារ ថតបដ្ឋយសារអបកភូមិបៅទីបនោះមានដល់១០០រគសួារ បទីបខាល ចនាាំឱ្យមានការអាក់អន់ចិតថ 
ចាំបពាោះគប  បហ្យីបបីយកលុយបនាោះបៅថចករបជ្ញជនទាំង២០រគួសារ ក៏បានមាប ក់បនថិច បទីបពិភាកាគប ថា គួរទិញអវីថដល 
ជ្ញរបបោជន៍រមួបទីបលាជ្ញង បទីបទាំងអបកភូមិនិងរកមុការងារសបរមចទិញបគយនថភជួរដីបដមីផបីធវីកសកិមមវញិ។  
 
បោក ភ័ន ផោល  ក៏បានបលកីប ងីថដរថា ការទិញបគយនថភជួរដីបនោះ វានឹងចាំបណញ សរមាប់អបកភូមិទាំងអស់គប  បរពាោះតដមល 
ដនការជួលនឹងបថាកជ្ញងតដមលទីផារ។ បោកក៏បានផ្អថ ាំបផញីដល់របជ្ញជនឱ្យបចោះថចកកាលវភិាគគប កបុងការភជូររាស់ ពិបសសរតូវ 
យកចិតថទុកដ្ឋក់ថថរកាឱ្យបានលា និងចូលរមួសនសាំលុយមយួចាំនួនតូចសរមាប់រគប់គប បដមីផទុីកជសួជុលបពល បគយនថេូច 
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បរពាោះរគប់គប សុទនថតទទលួបានរបបោជន៍ពីបគយនថ ដូបចបោះរគប់គប ក៏រតូវមានចាំថណកកបុងការទទលួេុសរតូវបពលបគយនថ 
េូចថដរ។ បោក ផោល  ក៏បានឧបតទមភបរបងចាំននួ២៥លីរតសរមាប់របជ្ញជនបរបីរបាស់ផងថដរ។ 
 
បោក បេឿន គនី របលនរគប់រគងបគយនថភជួរថដលជ្ញប់បដ្ឋយការបបាោះបឆ្ប តបរជីសតាាំងរបស់អបកភូម ិ ក៏បានសថមថងនូវ 
បសចកថីរ ាំបភបីជ្ញខាល ាំងចាំបពាោះរកមុហ្ ុន SBI MIEN NAM ពិបសសរកុមការងារភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ថដលបានផថល់ថវកិា 
បដីមផទីិញបគយនថភជួរបនោះឱ្យអបកភូមិបរបីរបាស់សរមាប់បធវីកសិកមម បហ្យីការឱ្យបនោះវាទន់បពលលមមសរមាប់ការបធវីថរសចមាា រ 
របស់ពួកបយងី៕ 
 

     
 

     
 
 

រកមុអបកបុរាណវទិាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងសាោបារាាំងចុងបូព៌ាបផថមីកាំណាយរសាវរជ្ញវបៅជិតរពោះបរមរាជវា ាំង
អងគរធាំសម័យអងគរ បដីមផរីកព័ត៌មានបថនទមអាំពីបរាងសតិសាំរទិនកបុងសម័យអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រកុមអបកបុរាណវទិាថេមរនិងបរបទស បរកាមកិចចសហ្របតបិតថិការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងសាោបារាាំងចុងបូព៌ារបបទស 
បៅរពឹកដថងទ១ី១ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បានរបារពនពធិីបួងសងួសុាំមាច ស់ទកឹមាច ស់ដ ី បដីមផបីបីកកាំណាយរសាវរជ្ញវមយួ 
ថដលសទតិបៅថកផរកាំថពងរពោះបរមរាជវា ាំង ខាងលិចទោីនបសថចគមលង់របថហ្ល២០០ថម៉ារត។ 
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កាំណាយរសាវរជ្ញវបនោះ បធវីប ងីបរកាមគបរមាង “រពោះរាជបរាងសិតសាំរទិនកបុ ងរពោះបរមរាជវា ាំងអងគរធាំ” ថដលមានរយៈបពល៤ 
ឆ្ប ាំ ពីឆ្ប ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៩។ បគលបាំណងសាំខាន់ដនគបរមាងគសឺិកាថសវងយល់អាំពីការផលិតសាព ន់ និងសាំបោហ្ៈ 
មួយចាំននួដូចជ្ញសាំរទិន សាំណនិងទង់ថដងជ្ញបដមី រពមទាំងរចនាសមព័ននចស្តងាា នសលបោហ្លតុ ថដលបៅជតិនឹងរពោះបរមរាជ 
វា ាំងសម័យអងគរ។ ការសិកាបនោះលល ប់បានបធវកីាំណាយបៅទបីនោះកាលពីឆ្ប ាំ២០១៣កនលងបៅ បហ្យីបានរបទោះបឃញីចស្តងាា ន 
សិតសាំរទិន សាព ន់ និងបោហ្លតុដដទបទៀត។ 
 
គបរមាងបនោះមានសហ្របលនពីររូប គ ឺ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ត្័ន ប ុនស យុ តាំណាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង 
បោកបណឍិ ត Brice VINCENT តាំណាងសាោបារាាំងចុងបូព៌ា។ បោកបណឍិ ត Brice VINCENT បរៀបរាប់ថា បនោះជ្ញ 
គបរមាងរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាបរកាមកិចចសហ្ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងសាោបារាាំងចុងបូព៌ា។ ”បៅទីបនោះបយីងលល ប់បធវី 
កាំណាយមថងមកបហី្យ និងបានរកបឃីញចស្តងាា នសលសាព ន់ និងសាំរទិននិងទងថ់ដងចាំនួនពីរ ថដលនាាំឲ្យបយីងគិតថា ទីបនោះ 
របថហ្លជ្ញកថនលងបរាងជ្ញងសិតសាំរទិនសរមាប់រពោះរាជវា ាំងនាសម័យបនាោះ។ ឆ្ប ាំបនោះបយីងបធវីកាំណាយបនថបទៀត បដីមផីសិកា 
អាំពីរចនាសមព័ននដនបរាងជ្ញងបនាោះ។ គបរមាងរបស់បយីងមានរយៈបពល៤ឆ្ប ាំ ថតបបសកកមមបលីកបនោះមានរយៈបពល៣សបាថ ហ៍្” ។ 
 
បោក Brice បនថថា លទនផលដនគបរមាងរសាវរជ្ញវបនោះអាចនឹងបញ្ញជ ក់របាប់បយងីថា ចរកភពថេមរមានបរាងជ្ញងសលបោហ្ៈ 
ថដលបធវីបរគឿងអលងាា រ និងបរគឿងបរបីរបាស់សរមាប់រពោះបរមរាជវា ាំង ថដលកបុងរបបទសដដទបទៀតបៅអាសុីអាបគបយម៍ិនថដល 
មាន។ លទនផលដនការរសាវរជ្ញវបនោះនងឹរតូវបបាោះពុមពផាយជ្ញសាលរណៈ សរមាប់អបករសាវរជ្ញវនិងអបកសិកាទូបៅ។ 
 
ទនធឹមនងឹបនោះ គបរមាងរសាវរជ្ញវបនោះ នឹងមានកមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លដល់អបករសារជ្ញវជ្ញតិមកពអីាជ្ញញ ធរអបសរា និងរកសួង 
វបផធម៌ និងវចិិរតសិលផៈ បដីមផបីបងាីតឲ្យមានអបកជាំនាញការជ្ញតិបលីវស័ិយបោហ្កមមបុរាណបនោះផង។ 
 
អបកបុរាណវទិាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា គ ឺ បោក បេៀវ ច័នធ ថដលនឹងរតូវសហ្ការបលីការងារកាំណាយរសាវរជ្ញវបនោះថដរ 
បានពនយល់ថា របសិនបបកីាំណាយបនោះរកបឃញីថា ទីបនោះមានបរាងជ្ញងសលសាព ន់ដូចថដលអបករសាវរជ្ញវបានសនបិដ្ឋឌ នបនាោះ 
របថហ្លជ្ញអាចជួយបយងីឲ្យបឃញីអាំពីទាំបនៀមមយួ ថដលថតងថតមានបរាងជ្ញងរបបៀបបនោះសរមាប់រពោះបរមរាជវា ាំង បហ្យី 
បរាងបនាោះបសាត ថតងសទិតបៅភាគខាងបជីងដនរពោះបរមរាជវា ាំងបទៀតផង ។ បោកបនថថា សពវដថងបរាងជ្ញងដូចគប បនោះ 
ថដលបគគតិថាបៅរកាតាមទាំបនៀមបដីម គឺសាោរចនា ថដលសទិតបៅខាងបជងីរពោះបរមរាជវា ាំងសពវដថង៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថថចកជូនកញ្ច ប់គាំពារសុេុមាលភាពមាតានិងទរកឱ្យស្តសថបីទីប 
សរមាលកូនបៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
កញ្ច ប់គាំពារសុេុមាលភាពមាតានិងទរកចាំនួន៧៦ ជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ 
អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធូកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថីនងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រពមទាំងបោកជាំទវ 
រតូវបានយកបៅថចកជូនស្តសថសីរមាលកូនបហ្យីចាំនួន៧៦នាក់ បៅឃុាំបលល័ងា រសកុរបាសាទបាគង និងឃុាំោងដដ 
រសុកអងគរធាំ នាដថងទី១២ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ពិធីថចកកញ្ច ប់គាំពារសុេុមាលភាពមាតានិងទរកបៅរសកុរបាសាទបាគង មាន២៨កញ្ច ប់ ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯឧត្តម សខុ 
លកខណិា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបៅឃុាំោងដដ មានចាំនួន៤៨កញ្ច ប់ ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ 
អគគនាយរងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួនឹងរបលនភូម ិ រពមទាំងសហ្ការជី្ញបរចីននាក់ 
បទៀត។ 
 
មានមតសិាំបណោះសាំណាលកបុងឱ្កាសបនាោះ ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា បានបលកីប ងីថា ការថចកកញ្ច ប់គាំពារ 
សុេុមាលភាពមាតានិងទរក រមួទាំងថវកិាមយួចាំននួផងបនាោះ គឺជ្ញការរមួចាំថណករបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កបុងការ 
សរមាលបនធុកដល់របជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរថដលេលោះជ្ញអបករករីក ក៏ដូចជ្ញការបលីកទកឹចិតថ និងជ្ញដដគូកបុងការការពារ 
ថថរកាសមផតថដូិនតាកបុងតាំបន់អភិរកសបនោះឱ្យបានគង់វងស។ ការថចកអាំបណាយបនោះមិនរបកាន់មានរក គណបកសនបោបាយ 
អវីប យី រគប់គប បៅកបុងតាំបន់អងគគឺទទលួបានបសមីគប ឱ្យថតរាយណ៍ជូនបមភូមិបមឃុាំបដីមផផីថល់ដាំណឹងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
ឯកឧតថមក៏បានពាាំនាាំរបសាសន៍សួរសុេទុកខពីសាំណាក់ឯកឧតថមរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផងថដរចាំបពាោះបងបាូនកបុងតាំបន់
អងគរទាំងអស់ សូមបនថជួយថថរកានិងសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដមីផអីភិវឌណន៍តាំបន់អងគររបកប បដ្ឋយចីរភាព។ 
 
បថនទមពីបនាោះ ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ ក៏បានផសពវផាយសថីពីចាប់ការពារបបតិកភណឍ និងតួនាទីភារកិចចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ចាំបពាោះរបជ្ញជន និងបុរាណដ្ឋឌ នបៅបលីទកឹដីអងគរផងថដរ។ ឯកឧតថមបានបញ្ញជ ក់ថា អបកជាំនាន់បរកាយគសឺាំខាន់ 
ណាស់សរមាប់តាំបន់អងគរ បរពាោះពួកបគអាចនងឹកាល យអបកដឹកនាាំ ជ្ញអបកជាំនាញការជសួជុលណាមួយកបុង បុរាណដ្ឋឌ ន 
នាដថងអនាគត ពួកបគរតូវមានតួនាទីថថរកា ការពារ និងរគប់រគងតាំបន់អងគរជាំនសួមនុសសចាស់។ ឯកឧតថមក៏បានសាំណូម- 
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ពរឱ្យរបជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរចូលរមួជួយបលីកតដមល បឈវងយល់ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាឱ្យបានបរចីនទាំងថផបកសាងសង់ 
ការថថរកា មរតកវបផធម៌បផសងៗតាមរយៈរកុមការងារ បចៀសវាងការបជឿបលីពាកយបឃាសនាថដលមិនមានមូលដ្ឋឌ ន 
ចាស់ោស់ ពិបសសរតូវផថល់ដាំណឹងឱ្យបានទន់បពលបវោដល់រកុមការងារបៅបពលជួបហានិភ័យអវមីួយ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ផងថដរថា បបីគិតចាប់ពីថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៥ ដល់ដថងទី១១ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ ការថចកកញ្ច ប់គាំពារសុេុមាល 
ភាពមាតានងិទរកបានចាំននួ១០៧៩កញ្ច ប់បហ្យី រមួទាំងថវកិាជ្ញបរចនី ថដលសុទនថតជ្ញថវកិាផ្អធ ល់របស់ ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិ ត្ សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធូកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា រពមទាំងបោកជាំទវ។ ទនធឹមនងឹការថចកកញ្ច ប់គាំពារសុេុមាលភាពមាតានងិទរក អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏មាន 
ផថល់បសវាសាលរណៈបដ្ឋយផ្អធ ល់ដល់របជ្ញជនបលីថផបកសាងសង់តូចតាច និងរុោះបរផីងថដរ បដ្ឋយមិនចាាំបាច់ឱ្យរបជ្ញជន 
ប ងីមកសុាំដល់មជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ បរៅពីបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានយកចតិថទុកដ្ឋក់ និងរមួចាំថណក 
បលីក តដមលកបុងការថថរកាមរតកដូនតាជ្ញមួយរបជ្ញជន ពិបសសគឺចូលរមួថថរកាបបតកិភណឍ រស់ មនុសសកបុងតាំបន់អងគរ 
ទាំងការរស់បៅ ការបបងាីតមុេរបរ សុេភាព ជាំនាញការងារ ការសបស្តងាគ ោះបឋមដល់បងបាូន ថដលជួបការលាំបាកនានាកបុង 
តាំបន់អងគរផងថដរ៕ 
 

     
 

     
 
  



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 327   

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នរសកុអងគរធាំដ្ឋាំកូនបឈចីាំននួ១០០០បដីម 
បៅបលេីបងទាំនប់បារាយណ៍រកចាប់ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
ឯកឧត្តម សងឺ គង ់ ទីរបឹកាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងមស្តនថ/ីបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមួយចាំនួនបទៀតបានចូលរមួ 
កបុងពិធដី្ឋាំកូនបឈជី្ញមួយនឹងអាជ្ញញ ធររសុក ឃុាំ ភូម ិបោករគូអបករគ ូសិសានុសិសស និង របជ្ញពលរដឌោ៉ា ងបរចីនកុោះករបៅ 
បលីេបងទាំនប់បារាយណ៍រកចាប់ជ្ញប់នងឹវទិាល័យអងគរធាំសទតិបៅភូមិបាំបពញរាជយ ឃុាំោងដដ រសុកអងគរធាំ បេតថបសៀមរាប 
នាដថងទី១៤ ថេកកាដ្ឋឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
បៅកបុងពិធដី្ឋាំកូនបឈបីនោះ ឯកឧត្តម សងឺ គង់ បានមានរបសាសន៍ថា បដ្ឋយការបសបសុីាំកូនបឈពីីបោកនាយកសាោ 
និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបទបីនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌នងិបរសិាទ នបានកូនបឈ ី
ចាំនួន ១០០០បដីមមានរបបភទ កូនបបង គគីរ បឈទីល អងាា ញ់ និងបកាង ក បដីមផយីកបៅដ្ឋាំបលីេបងទាំនប់បារាយណ៍រកចាប់ 
ថដលមានទាំហ្ាំដផធដបីបណាថ យ៥០០ថម៉ារត និងទទងឹ៥០ថម៉ារតបដីមផកីារពារការហូ្របរចាោះដីបៅកបុងបារាយណ៍ ក៏ដូចជ្ញការ 
បលីកសរមស់ បសាភណភាពបុរាណដ្ឋឌ ន និងរបាងគរបាសាទកបុងការទក់ទញបភញៀវបទសចរឲ្យទសសនាផង។ 
 
ឯកឧតថមបានបនថថា «ដរពបឈីមានសារៈសាំខាន់ និងផលរបបោជន៍ខាល ាំងណាស់ចាំបពាោះមនុសស សតវ ជ្ញក់ថសថងដូចបយីង 
បានដឹងរសាប់បហី្យថាបៅកបុ ងរដូវរបាាំងកនលងបៅថមីៗបនោះ អាកាសលតុមានការប ីងកបៅថ ោ៉ា ងខាល ាំងថដល បយីងមិនថដល 
លល ប់ជួបរបទោះបទបៅកបុ ងរបបទសកមពុជ្ញបយីង បហី្យទនធឹមគប បនោះថដរ ក៏មានរបបទសមួយចាំនួនដល់ថាប ក់មានមនុសសសាល ប់ផង 
ក៏មានថដរ។ បនោះ បដ្ឋយសារថតការបាត់បងដ់រពបឈីថដលជ្ញចាំថណកមួយជយួថថរកាឲ្យមានលាំនឹងរវាងបរោិកាស ជ្ញមយួ 
ដរពបឈី។ ដរពបឈីអាចរស់បៅបានបដ្ឋយគម នមនុសស ប៉ាុថនថមនុសសមិនអាចរស់បៅបានបដ្ឋយគម នដរពបឈីបានបទ»។ 
 
បោក  ុង រដ្ឋឌ រកស អភបិាលរសុកអងគរធាំបានសាំណូមពរឲ្យបោកបមឃុាំ បមភូម ិ នាយកសាោសហ្ការគប បរៀបចាំជ្ញ 
រកុមថថរកា និងោមកាមលាតឃាល ាំបមីលកូនបឈជី្ញរបចាាំបដីមផបីមីលថថខាល ចថរកងមានកូនបឈណីាមួយងាប់បយងីយកកូន 
បឈថីមីបៅជសួប ងីវញិ និងមា៉ាងវញិបទៀត ថរកងមានរបជ្ញពលរដឌណាយកកូនបឈបីធវីជ្ញសបងឹបគនាាំឲ្យកូនបឈងីាប់ 
បហ្យីបធវីការថណនាាំពួកគត់កុាំឲ្យបធវីថបបបនោះតបៅបទៀត ។ បោកបានបញ្ញជ ក់ថា «ការដ្ឋាំគឺជ្ញការងាយរសលួបទថត 
ការថថរកា គឺជ្ញការលាំបាក»។ 
បោកបមឃុាំ បមភូម ិ នាយកសាោ សិសានុសសិសនិងរបជ្ញពលរដឌបានបធវកីារបបថជ្ញញ ចតិថថានឹងចូលរមួដ្ឋាំកូនបឈឲី្យបាន 
បរចីន និងជយួថថរកាការពារកូនបឈមីនិឱ្យងាប់បទ បដីមផចូីលរមួចាំថណកកាត់បនទយភាពរា ាំងសងួត ការបកីនប ងីនូវកបៅថ  
និងការពារបរសិាទ នជ្ញមយួរាជរដ្ឋឌ ភិបាលក៏ដូចជ្ញពិភពបោកទាំងមូល។មួយវញិបទៀត ការដ្ឋាំកូនបឈបីនោះ វាបានជួយកាត់ 
បនទយសារលតុពុល ជួយឲ្យភូម ិ ឃុាំ រសុកមានភាពរតជ្ញក់រតជុាំ និងបបងាីនបសាភណភាពដ៏រសស់បាំរពងដល់ភូមិឃុាំរសុក 
ក៏ដូចជ្ញរបាងគរបាសាទ រពមទាំងបុរាណដ្ឋឌ នបយងីផងថដរ។ 
 
បនោះមិនថមនជ្ញបលីកទមីួយបទ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានផថល់កូនបឈ ី និងចូលរមួដ្ឋាំកូនបឈជី្ញមួយអាជ្ញញ ធរ និង 
របជ្ញពលរដឌជ្ញក់ថសថងដូចជ្ញកាលដថងទ០ី៨ថេកកាដ្ឋឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅថមីៗបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានចូលរមួដ្ឋាំកូន 
បឈជី្ញមួយអាជ្ញញ ធររសកុ ឃុាំ ភូម ិ រពោះសងឃ បោករគូអបករគ ូសិសានុសសិស និងរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិជីថរកង ឃុាំជីថរកង 
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រសុកជីថរកងបេតថបសៀមរាប។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថតងថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះបរសិាទ នមិនថាកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ឬបរៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបនាោះបទ។ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសូមគាំរទនិងបលីកទឹកចតិថោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹចាំបពាោះសកមមភាពដ្ឋាំកូនបឈ ី និងការថថរកាការពារដរពបឈ ី
បហ្យីជ្ញមួយគប បនោះថដរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសូមអាំពាវនាវដល់រគប់សាទ ប័នទាំងអស់មិនថាអាជ្ញញ ធរថដនដ ី រពោះសងឃ 
បោករគ ូ អបករគ ូ និងរបជ្ញពលរដឌបទ ថដលចង់បានកូនបឈយីកបៅដ្ឋាំ សូមទក់ទងមកមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងផថល់ជូនកូនបឈតីាមសាំណូមពរ តិចបរចីនតាមលទនភាពជ្ញក់ថសថង។ 
 

     
 

     
 

សាស្តសាថ ចារយជប៉ាុនបបថជ្ញញ សហ្ការបលកីារបណថុ ោះបណាថ លអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
“បមបរៀនអាំពីរចនាសមព័ននរបាសាទកបុ ងតាំបន់អងគរ គឺពិតជ្ញសមុ រគសាម ញខាល ាំងណាស់ កុាំថាប ីយបរៀនរតឹមពីរសបាថ ហ៍្ បទោះបី 
មួយថេ ៦ថេ ឬមួយឆ្ប ាំក៏បដ្ឋយក៏បៅថតមិនទន់រគប់រគន់ថដរ។ បយីងពិតជ្ញរកីរាយនឹងបនថបណថុ ោះបណាថ លអបកជាំនាញវយ័ 
បកមងទាំងបនោះបទៀតបៅឱ្កាសបរកាយៗ”។ បនោះជ្ញការបលីកប ងីរបស់បោកសាស្តសាថ ចារយ KENICHRO HIDAKA 
អបកជាំនាញAdhoc បុរាណវទិាដនគណៈកមមការអាយសុសុីអីងគរ កបុងពិធីបទិវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីព ីជាំនាញបបចចកបទសវាស់ 
សធង់លាំងាកដនរចនាសមព័ននរបាសាទ បៅរពឹកដថងទ១ី៦ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ 
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បោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine Beschaouch បលខាធិការវទិាសាស្តសថអចិដស្តនថយដ៍ន ICC-Angkor និងជ្ញទីរបឹកាដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា ថដលបានចូលរមួជ្ញអធិបតីដនពិធីថចកវញិ្ញដ បនបរតបិទវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ បានបលីកប ងីថា បយងីពតិជ្ញ 
រកីរាយោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះកិចចសហ្របតិបតថកិារោ៉ា ងលារបស់សាស្តសាថ ចារយជប៉ាុន និង អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងការបណថុ ោះ 
បណាថ លធនលនមនុសសបលីជាំនាញបុរាណវទិាបនោះ។ បោកសាស្តសាថ ចារយបថនទមថា សាកលវទិាល័យធាំៗបលីបោកថដល 
បោកលល ប់សាគ ល់ និង លល ប់បបរងៀន មិនសូវមានសាកលវទិាល័យណាថដលបណថុ ោះបណាថ លលមាតិបលីមុេជាំនាញបនោះ 
ដូចវគគបណថុ ោះបៅបពលបនោះបទ ។ មជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពិតជ្ញមានសាំណាងណាស់ 
បដ្ឋយសារសិកាខ កាមទាំងអស់សុទនថតលល ប់អនុវតថបលីការងារអភិរកសផ្អធ ល់ បហ្យីបានទទួលវគគបណថុ ោះបណាថ លលមាិតថថម 
បទៀត។ បោកនឹងបរៀបចាំឲ្យមានវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបៅបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបទៀត បដីមផឲី្យបោកសាស្តសាថ ចារយបានបនថនូវ 
បមបរៀនដ៏មានសារៈសាំខាន់បនោះ។ 
 

បោក បៅ៉ា  សុេន ី ថដលជ្ញសិកាខ កាមដនវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបរៀបរាប់ថា បោកពិតជ្ញរកីរាយថដលបានទទលួនូវ 
ចាំបណោះដឹងបថនទមកបុងវគគបនោះ។ កបុងរយៈបពលពីរសបាថ ហ៍្បនោះ មានបមបរៀនពីរសាំខាន់ៗថដលបោកទទួលបានគ ឺ របបៀបបរប ី
របាស់ Scanner បដីមផបីធវីសរមង់របាសាទជ្ញ3D និងសិកាអាំពីវធិីគណនានូវលាំងាកដនរចនាសមព័ននរបាសាទ។ បោកបថនទម 
ថា រចនាសមព័ននរបាសាទថតងមានលាំញ័រជ្ញរបចាាំបដ្ឋយេយល់ពយុោះ ឬបដ្ឋយោនជាំនិោះជ្ញបដីម។ លាំញ័របនោះនងឹនាាំឲ្យរបាសាទ 
មានលាំងាកបនថចិមថងៗ ថដលបយងីបមីលបដ្ឋយថភបកទបទមិនបឃញី ថតតាមវធិីគណនា បយងីអាចដងឹបាន បហ្យីនឹងរកវធិ ី
ទប់សាា ត់បានទន់បពល។ 
 

គួររ ាំឭកថា វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពជីាំនាញបបចចកបទសវាស់សធង់លាំងាកដនរចនាសមព័ននរបាសាទ រតូវបានបរៀបចាំប ងីបៅ 
មជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រយៈបពលពីរសបាថ ហ៍្ចាប់ពីដថងទ៤ី ដល់១៦ ថេកកាដ្ឋបនោះ បដ្ឋយមានសិកាខ កាមចាំនួន 
២៥រូប បដ្ឋយរមួទាំងអបកជាំនាញមកពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារចាំនួន៣រូបផង៕ 
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សកមមភាពការងារសបស្តងាគ ោះបភញៀវនិងបរសីបានរបស់បភញៀវរបស់នាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
ភាប ក់ងារបទសចរណ៍មានតនួាទីសាំខាន់ណាស់កបុងការថណនាាំទិសបៅទសសនា បមីលសកមមភាពនានារបស់បទសចរ ពនយល់ 
ថណនាាំ ក៏ដូចជ្ញជួយបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ បផសងៗថដលនឹងបកីតប ងីជ្ញយថាបហ្តុចាំបពាោះអបកទសសនាទាំងអស់ កបុងតាំបន់អងគរ 
ឱ្យពួកបគកក់បៅថ ។ 
 
កបុងបនាោះ អវីថដលភាប ក់ងារបទសចរណ៍ថតងថតយកចតិថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំ គឺការជួយ សបស្តងាគ ោះបភញៀវបទសចរបពលមានបរគោះថាប ក់ 
និងការបរសីបានរបស់បភញៀវ។ បបីបោងតាមរបាយ ការណ៍សកមមភាពការងាររយៈបពល០៦ថេដនឆ្ប ាំ២០១៦ របស់នាយក 
ដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍ អងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបងាហ ញថា រកុមការងារបានជួយសបស្តងាគ ោះបភញៀវបលីបញ្ញហ ដូចជ្ញ៖ 
ដួល រគិច បថាល ោះដដបជងី េយល់គរ ងងឹតមុេ ប៉ាោះកាលនងឹបហាជ្ញង ឬបរាងទង ដួលសនលប់ បដ្ឋយ សារអាកាសលតុបៅថ  
និងសតវសាវ ខាាំ។ ថតបញ្ញហ ទាំងបនោះមិនមានបរចីនបទបៅតាំបន់អងគរ ថដលបពលេលោះបកតីប ងីបដ្ឋយសារបភញៀវមានការបធវស 
របថហ្ស មិនបគរពតាមការថណនាាំ ឬសាល ក សញ្ញដ ហាមឃាត់ជ្ញបដីម។  
 
ប៉ាុថនថបទោះជ្ញោ៉ា ងណា ក៏រកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានជួយសបស្តងាគ ោះបភញៀវទន់បពលបវោផងថដរ បដ្ឋយសហ្ការ 
ជ្ញមួយនគរបាល បទសចរណ៍នងិនគរបាលបបតកិភណឍ  ជួយបភញៀវ កបុងករណីរសាល ថតបបីកបុងករណីរបួសធងន់គឺបញ្ជូ ន 
បៅមនធីរបពទយបដ្ឋយមានការឯកភាពពីបភញៀវ ។ ទក់ទងនងឹការបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ ខាងបលឱី្យកាន់ថតមានរបសទិនភាព នាបពល 
កនលងមកថមីៗបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានវគគបណថុ ោះបណាថ លរបលនភាប ក់ងារបទសចរណ៍ចាំនួន២០រូបផងថដរអាំពកីារ 
សបស្តងាគ ោះបឋមថដលបបរងៀនបដ្ឋយអបកជាំនាញអាបមរកិ បដីមផឱី្យបុគគលិកមានសមតទភាពចាស់ោស់ អាចសបស្តងាគ ោះបភញៀវ 
របកបបដ្ឋយជាំនាញ។ 
 
បបីតាមការបញ្ញជ ក់ព ី ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថា បៅដថងអនាគតរកុមការងារតាម 
របាសាទទាំងអស់ នឹងមានកាបូបសរមាប់ដ្ឋក់ថាប ាំមួយចាំននួនិងបង់រុ ាំ  របួសតាមេលួន បដីមផជីួយបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ ជូនបភញៀវ 
បានភាល ម ៗ បៅនឹងកថនលង បរពាោះបៅដថងបរកាយតាំបន់អងគរកាន់ថតលផ ី កាំបណីនបទសចរណ៍នឹងកាន់ថតបកីនប ងី 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏រតូវថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះបភញៀវកាន់ថតខាល ាំងផងថដរ បដីមផបីបងានីភាពកក់បៅថ និងទាំនុកចតិថេពស់ដល់ 
ពួកបគ ។ ឯកឧតថមបនថបទៀតថា បពលថមីៗមកបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបថនទមរកុមការងារបៅតាមបណាថ របាសាទ 
ជ្ញបរចីននាក់បទៀត បដីមផរីាយការណ៍នងិជួយសបស្តងាគ ោះបភញៀវ យកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះបភញៀវបានកាន់ថតទូលាំទូោយជ្ញងមុន។ 
 
ចាំថណកការបរសីបានរបស់របរបភញៀវថដលបភលចបៅតាមបណាថ របាសាទវញិ ក៏អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ក៏មានកិចចសហ្ការោ៉ា ង 
រលូនជ្ញមយួនគរបាលបទសចរណ៍និងនគរបាលបបតកិភណឍ  ជួយសវោះថសវងរកនងិរបគល់ជូនមាច ស់វញិបានោ៉ា ងបរចីន 
ករណីដូចជ្ញ៖ ទូរសពធដដ កាបូបសាព យ កាបូបលុយ មា៉ា សុនីថត  កាតបអធីអុឹម សាំបុរតឆលងថដន បជីងទរមមា៉ា សុីនថត។ល។ 
ចាំបពាោះរបស់ថដលរកមិនបឃញី ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ក៏បានថណនាាំបភញៀវឱ្យដ្ឋក់ពាកយបណថឹ ងបៅអងគភាពនគរបាលបទសចរណ៍។ 
រឯីករណីរកបឃញីសមាភ រៈបហ្យី ថតគម នមាច ស់មករក ភាប ក់ងារបទសចរណ៍បានបធវីការរបគល់ជូននគរបាលបទសចរណ៍ជ្ញអបក 
រកាទុកបដីមផរីង់ចាាំមាច ស់ទក់ទងមកទទួល។ ទបងវីទាំងបនោះក៏ទទលួបាននូវការអរគុណ និងការបកាតសរបសីរោ៉ា ងបរចីនព ី
សាំណាក់អបកបទសចរជ្ញតិនិងអនថរជ្ញតិមនិដ្ឋច់ពីមាត់ រពមទាំងការបងាហ ញពីការរសឡាញ់ និងទាំនុកចិតថរបស់ពួកបគមក 
បលីភាប ក់ងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងសមតទកិចចពាក់ព័ននកបុងតាំបន់អងគរបទៀតផង។ 
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ជ្ញការពិតណាស់ កបុងនាមជ្ញអបកបមលីថថ រគប់រគង និងបរៀបចាំតាំបន់អងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ 
ជ្ញនិចចបលីរគប់បញ្ញហ ថដលបកតីប ងីបៅកបុងតាំបន់អងគរ ពិបសសគសឺនថសុិេ សុវតទិភាព សណាថ ប់លប ប់ បរសិាទ ន និងភាព 
ងាយរសួលដល់បទសចរ សាំបៅបធវីោ៉ា ងណាគឱឺ្យបទសចរមកទសសនាកមពុជ្ញមថងបហ្យី ចង់មកទសសនាមថងបទៀត។ 
មា៉ាងវញិបទៀត ភាពសុចរតិ សាប មញញឹម ការជួយឈឆឺ្ា លនឹងសុេទុកខរបស់បភញៀវ ការយកចិតថទុកដ្ឋក់នឹងបសវាកមម ចាំបពាោះ 
បភញៀវបានលា គឺជ្ញថផបកមួយជួយបលីកតដមលនងិកិតថិយសដនរបបទសជ្ញត ិ ពិបសសគឺអាចទក់ទញបទសចរឱ្យមកទសសនា 
របបទសរបស់បយងីបានកាន់ថតបរចីនផងថដរ៕ 
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បតីមានអវីថបលកចាំបពាោះមគគុបទធសក៍បរកាយទទលួវគគបណថុ ោះបណាថ លបៅមា៉ា កាវ? 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
  
មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ចាំននួ២០រូប រមួនឹងមស្តនថ៤ីរូបដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាផង បានចាំណាយបពល៩ដថងបៅទីរកងុមា៉ា កាវ 
ដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិ កាលពីអាំ ុងថេបមសាកនលងបៅបនោះ។ ដាំបណីរបបសកកមមបនោះបធវីប ងីបរកាមការផថួចបផថីម 
របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា តាមរយៈកិចចសហ្ការជ្ញមយួអងគការបទសចរណ៍ពភិពបោក (UNWTO)។ 
 
បរកាយទទួលបានវគគបណថុ ោះបណាថ ល បៅរពឹកបនោះដថងទ១ី៨ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមមគគុបទធសក៍ទាំងអស់ 
បានមកបធវបីទបងាហ ញ េលីមួយជូនថាប ក់ដឹកនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សថីពីលទនផលថដលេលួនទទួលបានពីវគគបណថុ ោះបណាថ ល 
រយៈបពលេលីបនោះ បៅទីសាប ក់ការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
តាមរយៈបទបងាហ ញ បោក ថហ្ម បសាភ័នថ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ភាសាអង់បគលសបានបលីកប ងីថា អាំ ុងដាំបណីរ 
បបសកកមមបនោះ រកុមការងាររបស់បោកបានសកិាបមបរៀនចាំនួន៥របលនបទសាំខាន់ៗគ ឺ ៖ សារៈសាំខាន់ដនបសវាកមម 
បទសចរណ៍បៅរមណីយដ្ឋឌ នបបតិកភណឍ  ការយល់ដឹងអាំពបីទសចរណ៍អនថរជ្ញត ិ ការផថល់បទពិបសាធន៍ទសសនាថដលមាន 
គុណភាពតាមរយៈការថណនាាំបភញៀវ ការបងាហ ញបភញៀវអាំពីបបតកិភណឍ ពិភពបោក និងការចលួរមួជ្ញមយួសហ្គមន៍។ 
 
បរៅពីបមបរៀនទាំងបនោះ តាមរយៈដាំបណីររសង់បទពិបសាធន៍បៅកាន់រមណីយដ្ឋឌ នសាំខាន់ៗដនទីរកុងមា៉ា កាវ បោក បសាភ័នថ 
កត់សមាគ ល់បឃញីថា “អវីថដលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ខាល ាំងចាំបពាោះេញុ ាំ គឺអនាម័យ។ របជ្ញជនបគមានការយល់ដឹងេពស់ចាំបពាោះបញ្ញហ  
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បនោះគួរឲ្យសរបសីរ។ មានសាល កសញ្ញដ មួយថដលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ គឺបគដ្ឋក់ថា កថនលងបបនាធ បងរ់បស់សតវថឆា។ បនោះមានន័យ 
ថាបញ្ញហ សាំរាម ឬបរសិាទ នទាំងមូលចាំបពាោះមនុសស បគរគប់រគងបានលាបហី្យ រហូ្តបគ្នដល់ការរគប់រគងអនាម័យរបស់ 
សតវបទៀតផង។ របជ្ញពលរដឌថេមរបយីងបៅមានចាំណុចេវោះខាតបរចីន បៅបពលបៅកមានថកបុ ងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នមថងៗ 
ថតងបចាលសាំរាមពាសវាលពាសកាល បហី្យមាប ក់ៗនាាំគប រអ ូថាមិនសាា ត។ បនោះជ្ញបទពិបសាធន៍ដល៏ាថដលបយីងគួរថតបរៀន 
តាមបគ”។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍អងគរ បានបលកីប ងីថា វគគបណថុ ោះ 
បណាថ លបនោះជ្ញបរឿងសាំខាន់ណាស់បដមីផផីសពវផាយអាំពីតាំបន់អងគររបស់បយងី។ បភញៀវបទសចរថដលមកទសសនាអងគរ គឺជ្ញ 
បទសចរណ៍វបផធម៌។ ដូបចបោះ បគមិនរតមឹថតមកកមានថ ទិញបនោះទិញបនាោះ បហ្យីរត ប់បៅវញិបនាោះបទ គឺចង់ដងឹអាំព ី
វបផធម៌របស់បយងី។ តាមរយៈមគគុបទធសក៍បនោះបហ្យី ថដលអាចជួយពនយល់បករសាយអាំពីវបផធម៌របស់បយងី បធវីោ៉ា ងណា 
ឲ្យបគទទលួបាននូវបទពិបសាធន៍ទសសនាមួយ ថដលរបកបបដ្ឋយេលឹមសារ បធវីឲ្យបគចងចាាំអាំពីអារយធម៌របស់បយងី និងផសពវ 
ផាយបនថនូវអារយធម៌របស់បយងី។ 
 
ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ក៏បានបកាតសរបសីរនូវការយកចតិថទុកដ្ឋក់ 
របស់មគគុបទធសក៍ និងរកុមការងារទាំងអស់កបុងការទទួលយកនូវចាំបណោះដឹង និងបទពិបសាធន៍លាៗ ពីបគ បហ្យីយកមកថចក 
រ ាំថលកដល់មគគុបទធសក៍ និងអបកពាក់ព័ននបផសងៗបទៀតបៅទីបនោះ។ ឯកឧតថមក៏បានគាំរទ និងជាំរុញឲ្យមានវគគបណថុ ោះបណាថ ល 
ថបបបនោះជ្ញបនថបទៀត៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជបួពិភាកាការងារជ្ញមយួរបតិភូអងគការមូនិធិ Three Hearts Foundation 
របស់របបទសជប៉ាុន 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
នារពឹកដថងទ១ី៨ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅសាលរបជុាំនាមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់
អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង និងរកុមការងារ បានទទួលជបួពិភាកាជ្ញមួយ 
គណៈរបតិភូដនអងគការមូលនធិិ Three Hearts Foundation របស់របបទសជប៉ាុន ថដលដឹកនាាំបដ្ឋយកញ្ញដ  Hisae Arai 
អតីតកញ្ញដ ឯករបបទសជប៉ាុន ឆ្ប ាំ២០១១ និងជ្ញនាយករគប់រគងទូបៅ។ 
 
េលឹមសារដនកិចចពិភាកា គឺខាងមូលនធិ ិ Three Hearts Foundation មានបាំណងបរៀបចាំកមមវធិអីប់រ ាំបរសិាទ ន បដីមផបីបងាីន 
ការយល់ដងឹពីអនាម័យសាលរណៈ និង កិចចការពារបរសិាទ នដល់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់ និងបភញៀវបទសចរ ថដលបានមក 
ទសសនាតាំបន់បបតិកភណឍ ដ៏លផរីបស់ពិភពបោក និងបេតថបសៀមរាបទាំងមូល។ បបីតាមការបរគងទុក កមមវធិីបនោះនឹងរតូវ 
បរៀបចាំប ងីបៅពាក់កណាឋ លថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ខាងមុេ កបុងតាំបន់ឧទានអងគរ។ សកមមភាពថដលនងឹរតូវបរៀបចាំបនោះ មានការ 
សថមឋងសិលផៈបដ្ឋយកញ្ញដ ឯកមកពីរបបទសជប៉ាុន ការបងាហ ញម៉ាូតបដ្ឋយបរបីរបាស់សបមលៀកបាំពាក់ថកដចបបរបីរបាស់ប ងីវញិ 
ជ្ញពិបសសគឺសកមមភាពអប់រ ាំបដីមផរីកាបរសិាទ នសាា ត និងការទុកដ្ឋក់សាំរាមឲ្យបានសមរសប។ 
 
ជ្ញកិចចបឆលីយតប ឯកឧតថមអគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានសថមឋងនូវការគាំរទ និងសូមឲ្យរកមុរបតភូិបនថកិចចសហ្ការ 
ជ្ញមួយរកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញបនថបទៀត បដីមផឲី្យសកមមភាពបនោះទទលួបានបជ្ញគជ័យ ។ ឯកឧតថមក៏បាន 
សថមឋងនូវកឋីរកីរាយចាំបពាោះសកមមភាពបនោះ បហ្យីក៏បានជរមាបជូនដល់គណៈរបតិភូឲ្យបានដឹងអាំពីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវតថរកម 
របតិបតថអិងគរនាបពលកនលងមក ថដលកបុងបនាោះសកមមភាពអប់រ ាំបផសងៗក៏បានរ ាំបលចប ងី បដ្ឋយរមួទាំងកិចចការពារបរសិាទ ន 
និងអនាម័យកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរផងថដរ។ មា៉ាងបទៀត បដ្ឋយកិចចរបងឹថរបងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងវស័ិយឯកជន 
បផសងៗ កនលងមកទទលួបានបជ្ញគជ័យ បទីបបធវីឲ្យតាំបន់អងគរកាល យជ្ញបគលបៅបទសចរណ៍ដ៏លផ ី បហ្យីទទួលបាននូវការ 
ទក់ទញដ៏ខាល ាំងកាល បាំផុត។ 
 
សកមមភាពថដលបរគងនឹងបរៀបចាំបនោះ គឺជ្ញគាំនិតដ៏លាបថនទមបទៀត បដីមផផីសពវផាយ ដល់របជ្ញពលរដឌទូបៅ ជ្ញពិបសស 
យុវជន និងកុមារឱ្យបានយល់ដឹងកាន់ថតបរចីន ក៏ដូចជ្ញចូលរមួសកមមភាពឱ្យបានទាំងអស់គប  បដីមផទីទួលបានបជ្ញគជ័យ 
ជ្ញបនថបទៀត។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ កបុងសកមមភាពថដលបផ្អថ តបលីកិចចការពារបរសិាទ នបនោះផងថដរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏ទទលួ 
បាននូវវញិ្ញដ បនបរត ISO 14001 ថផបកបរសិាទ ន ពីសាទ ប័នលនាគុណភាពដនរបបទសជប៉ាុនបលីកិចចការរគប់រគងបរសិាទ នកបុង 
តាំបន់ឧទានអងគរបានោ៉ា ងលារបបសីរបទៀតផង៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាាំយកថវកិាជូនដល់របជ្ញពលរដឌ ២ រគសួារថដលរតវូបភលងីផធោះ 
និងរគសួារថដលេយល់ពយុោះដលួរលាំផធោះ បៅឃុាំរបដ្ឋក 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បរៅពីការយកចតិថទុកដ្ឋក់បលកីារងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាពកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ក៏បានយកចិតថទុកដ្ឋក់ជ្ញរបចាាំ ចាំបពាោះសុេទុកខបងបាូនរបជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដរ។ 
ជ្ញក់ថសថងរកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារបចាាំរសុកបនាធ យរស ី ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី 
ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន បានចុោះសាកសួរសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ និងបាននាាំយក 
អាំបណាយជ្ញថវកិា បៅឧបតទមភជូនរគួសារថដលរតូវបភលីងបឆោះផធោះ បៅភូមិរបដ្ឋក និងរគួសារថដលេយល់កស្តនថក់ដលួផធោះ 
បៅភូមិដរពទទឹង ឃុាំរបដ្ឋក រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប បៅរពឹកដថងទី១៨ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ថវកិាបនោះ គឺជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថទីទួល 
បនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតយកចតិថចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញ 
ពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ ថវីតផតិថវកិាបនោះ មិនអាចជយួបានទាំងរសុង ថតពិតជ្ញអាចជួយរ ាំថលក 
ទុកខលាំបាក របស់របជ្ញពលរដឌបានេលោះៗ បដីមផសីរមួលដល់ការទិញស័ងាស ី បរពាោះរដូវបនោះជ្ញរដូវវសា ថដលមានបភលៀងលល ក់ 
បជ្ញកជ្ញាំបទៀតថដរ។ កនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏លល ប់បានថចកជូនដល់រគួសារថដលរងបរគោះបដ្ឋយឧបទធវបហ្តុបផសងៗ 
ដូចជ្ញេយល់ពយុោះរលាំផធោះ ឬ ពុលចាំណីអាហារ បហ្យីថមីៗបនោះក៏បានយកអាំបណាយជូនរបជ្ញពលរដឌរងបរគោះ បដ្ឋយសារ 
រនធោះបាញ់ផងថដរ។ 
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បោក បរពឿង បគឿង និងភរោិ ណាត សុណីា ថដលជ្ញជនរងបរគោះបដ្ឋយសារដួលរលាំផធោះ បានបលកីប ងីថា 
បោកសបាយចិតថខាល ាំងណាស់ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានយកចតិថទុកដ្ឋក់ នាាំយកអាំបណាយជ្ញថវកិា មកថចកជូនដល់ 
រគួសារបោក ថដលរតូវេយល់បបាកដួលរលាំបនោះ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ បោកក៏បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
ជ្ញពិបសសគ ឺ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន និងបោកជាំទវ ថដលបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះរគួសារ 
បោក និងរបជ្ញពលរដឌទូបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ៕ 
 

     
 

អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពិនិតយការងារជសួជុលនិងអភិរកសបៅវតថរាជបូណ៌ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
ឯកឧត្តម ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា អមដាំបណីរបដ្ឋយបោកសាស្តសាថ ចារយ Azedine BESCHAOUCH 
បលខាធិការវទិាសាស្តសថអចិដស្តនថយដ៍ន ICC-Angkor ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយករង និងថាប ក់ដកឹនាាំពាក់ព័ននបផសង 
បទៀតដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានចុោះពិនិតយការងារជួសជុលនិងអភិរកសបៅវតថរាជបូណ៌ និង របបគនបទៀនវសារពមទាំង 
បទយយទន បផសងៗដល់រពោះសងឃគង់ចាាំរពោះវសាបៅវតថរាជបូណ៌ នារពឹកដថងទី២០ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ បដីមផចីាប់យក 
មគគផលនិងរមួចាំថណកកបុងការបលីកតបមាងីរពោះពុទនសាសនាផងថដរ។ កបុងឱ្កាសចុោះបៅពិនតិយការងារជួសជុល និង អភិរកស 
បៅរពោះវហិារវតថរាជបូណ៌ ឯកឧត្តមអគគនាយក និងថាប ក់ដឹកនាាំបានពនិិតយពលីទនផលដនការជសួជុលរូបគាំនូរថដលមាន 
កបុងរពោះវហិារ និងលទនភាពជសួជុលដាំបូលរពោះវហិារ។  
 
រពោះបតជគុណ ជុាំ គមឹប ង រពោះបមគណបេតថបសៀមរាបមានសងឃដីកាថា វតថរាជបូណ៌បនោះមានអាយុកាលជ្ញង៥០០ឆ្ប ាំមក 
បហ្យីមានបៅអធិការរគប់រគងវតថក៏បរចីនអងគថដរ ។ វតថបូណ៌ជ្ញវតថបុរាណមួយបៅកណាថ លរកងុបសៀមរាប ថដលមានការ 
ចាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងបរចីនពសីាំណាក់បភញៀវបទសចរ និងអបករសាវរជ្ញវជ្ញតិអនថរជ្ញតិបលីថផបករចនាបទ ដនរពោះវហិារ គាំនូរ 
រពោះពុទនបដិមា រចនាសមព័ននសាំណង់ ។ល។ បចចុបផនបរពោះវហិារវតថបូណ៌សទតិបរកាមការជួសជុស និងអភិរកសបដ្ឋយរកុមអបក 
ជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិអុីតាល។ី កបុងបនាោះបដមីផរីមួចាំថណកកបុងការជួសជុលមរតកដូនតាដ៏មានតដមលបនោះ វតថបូណ៌ក៏ 
បានរបមូលបចច័យថដលបានពបុីណយផ្អា របាក់នងិកឋនិទនរបស់ញាតិបញាមជិតឆ្ង យយកមកជួយជួសជុលដាំបូលរពោះវហិារ
ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផងថដរ បដីមផទុីកជ្ញបករតាំថណលដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយ។ 
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ឯកឧតថមអគគនាយក ក៏បានសថមថងនូវការអរគុណចាំបពាោះរពោះបតជគុណទាំងអស់ដនវតថរាជបូណ៌ថដលបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ 
េពស់ និងរមួចាំថណកទាំងកមាល ាំងកាយ កមាល ាំងចតិថ និង ថវកិាជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបដីមផអីភិរកសមរតកវបផធម៌បនោះបាន 
ោ៉ា ងលារបបសីរ ។ ឯកឧតថមក៏បានបកាតសរបសីរផងថដរចាំបពាោះកិចចេិតេាំរបឹងថរបង របស់រកុមការងារថដលមានការលោះបង់ 
េពស់បលីការងារជួសជុលនងិអភិរកសសមផតថ ិ វបផធម៌ដ៏មានតដមលមួយបនោះបានោ៉ា ងលាគួរឱ្យបមាទនៈ។ បថនទមពីបនាោះឯកឧតថម 
ក៏បានផ្អថ ាំបផញ ី ឱ្យរកុមការងារបនថភារកិចចបដ្ឋយសាម រតីទទួលេុសរតូវេពស់បនថបទៀតបដមីផរីការទង់រទយបដីមដនសាំណង់រពោះ 
បដិមា រូបគាំនូរដ៏អសាច រយបនោះ៕ 
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អបកជាំនាញអភិរកសថមដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងជសួជុលចរមឹងបងាួចបៅរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅ ដថងទី  0 ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រកុមអបកជាំនាញអភិរកសថមរបស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
កាំពុងអនុវតថគបរមាងជួសជុលចរមឹងបងាួចបៅបរាងទងទ២ីថផបកខាងបជងីដនរបាសាទអងគរវតថ។ ជ្ញទូបៅសាទ នភាពចរមឹងបងាួច 
ទាំងអស់ បៅរបាសាទអងគរវតថពុាំមានភាពរងឹមាាំលាប យី ចរមឹងេលោះពុកផុយនិងសឹករចិរលិបដ្ឋយអបនលីៗ ឯេលោះបទៀតបានបាក់ 
និង បាត់បង់ទាំងរសុង។ កបុងដាំណាក់កាលដាំបូងដនការសិកាបលីសាទ នភាពចរមឹងបងាួចបៅបរាងទងទ២ីថផបកខាងកបុងគមឺាន 
សរុបចាំននួ១៤៩ស ុមបសមីនឹង១០៣៩ចរមងឹ កបុងបនាោះបានបងាហ ញពីការេូចខាតខាល ាំងរបមាណ២១% េូចខាតមធយម ១៦% 
និងេូចតិចតចួចាំននួ៣៩%។ 
 
ចាំរងឹបងាួចចាំននួ០១បដីមសទិតបៅបរាងទងទ២ីថផបកខាងបជីងថកផររតួបាកានបានលល ក់បាក់ កាលពីពាក់កណាថ លឆ្ប ាំ២០១៥ 
កនលងបៅ បដ្ឋយមូលបហ្តុដនការវវិតថន៍តាមធមមជ្ញតិរបស់ថម និង ចរមឹងបងាួច០១បទៀតសទិតបៅរងទី២ថផបកខាងតផូងបាន 
លល ក់បាក់ថដលបងាប ងីបដ្ឋយបភញៀវបទសចរ។ 
 
បដីមផអីភិរកសរបាងគរបាសាទថដលជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ ពភិបោក អបកជាំនាញវយ័បកមងថផបកកិចចការអភិរកសថម ចាំនួន១៩នាក់ 
មកពីនាយកដ្ឋឌ ននានាដនអាជ្ញញ ធរអបសរា និងអាជ្ញញ ធររពោះវហិារ បានទទលួការបណថុ ោះបណាថ លពសីាកលវទិាល័យបា៉ា ថ ម 
របស់របបទសអុីតាល ីបដ្ឋយមានកិចចសហ្ការជ្ញមួយរកសងួវបផធម៌នងិវចិិរតសិលផៈ។  
 
កបុងគបរមាងជួសជុលពរងឹងចរមឹងបងាួចបៅរបាសាទអងគរវតថបនោះ បោក តាន់ សុផល អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នអភរិកស 
របាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ បៅដថងសុរកទី១៥ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បានបលីកប ងីថាបដ្ឋយបមីល 
បឃញីតាមរយ:ការសិកាអាំពសីាទ នភាពកាំពុងរទុឌបរទមដនចរមឹងបងាួចទាំងអស់បៅរបាសាទអងារវតថ ថដលរបឈមនងឹបរគោះ 
ថាប ក់នាបចចុបផនប គួបផសាំនឹងមានការលល ក់បាក់ថបកចរមឹងបងាួចមួយចាំនួនកនលងបៅ បទីបនាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុង 
ឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រដនអាជ្ញញ ធរអបសរា បផថីមនូវការសិកាបហ្យីបានអនុវតថជ្ញគបរមាងបនោះប ងីបដ្ឋយមានការ 
ចូល រមួពីអបកកបបចចកបទសថផបកអភិរកសថមថដលលល ប់បានទទលួការបណថុ ោះបណាថ លកនលងមក។ 
 
អបកបបចចកបទសអភិរកសថម បោក សយ សុភារនិន បានពនយល់ថា ការជួសជុលចរមឹងបងាួចថដលកាំពុងអនុវតថបនោះរតូវចាំណាយ 
បពលរបថហ្ល៦ថេបទីបបញ្ច ប់ កបុងបនាោះមានកចិចការ សមាា តជ្ញតិថសល សាំអាតជ្ញតិអាំបលិបលីដផធថម និងពរងឹងសាច់ថមប ងីវញិ 
បដីមផទីប់សាា ត់ការរបបោះលល ក់បនថបទៀត ។ ការជួសជុលថមរតូវបរបីបពលបវោសនសមឹៗតាមដាំណាក់កាលដនបបចចកបទស 
និមួយៗ ។   សកមមភាពជសួជុលបពលបនោះគឺជ្ញជាំហានទ១ីសរមាប់ការងារជសួជុលចរមឹងបងាួចបៅរបាសាទអងគរវតថថដល 
បានបធវីប ងីបលីស ុមបងាួចចាំននួ៦ស ុម កបុងបនាោះមានចរមងឹបងាួចចាំនួន ៣៤ចរមងឹ រតវូបានទទលួការជសួជុលពរងឹងប ងី 
វញិ។ 
 
សរមាប់ដាំណាក់កាលបនាធ ប់រកុមការងារនងឹបរគងបនថជួសជុលចរមងឹបងាួចបៅបរាងទងទ២ី ថដលតាមការបា៉ា ន់សាម នរតូវ 
បរបីចាំណាយបពលជសួជុលចាំនួន១២ថេ។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួរកមុរគបូពទយសម័រគចិតថបារា ាំងចុោះពិនិតយសុេភាព                     
ជូនរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅ ដថងទី  0 ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បៅដថងទី២០ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនរកមុការងារ 
អភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក និងមស្តនថ/ីបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមយួចាំននួបទៀត បានសហ្ការគប ជ្ញមួយរកុមបពទយ 
សម័រគចិតថដនសមាគមបបសកកមមមនុសសធម៌បៅកមពុជ្ញ (AMH) ចាំនួន២៥រូប បារា ាំង១៦រូប និងថេមរ៩រូប ចុោះបៅពនិិតយ 
សុេភាព និង ថចកថាប ាំជូនរបជ្ញពលរដឌបដ្ឋយឥតគិតដថលបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ឃុាំរុនតាឯក រសុកបនាធ យរស ី
បេតថបសៀមរាប។ 
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ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី បានមានរបសាសន៍ឲ្យដឹងថា រកុមរគូបពទយសម័រគចតិថបយងីពិនិតយសុេភាពនិងថចកថាប ាំជូនរបជ្ញ 
ពលរដឌ សិសានុសសិស រយៈបពល០២ដថង គឺចាប់ពីដថងទី២០ដល់ដថងទ២ី១ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក 
និង បណាថ ភូមិមួយចាំនួនបទៀតថដលបៅថកផរៗបនាោះ។ ឯកឧតថមបានបនថថាការពិនតិយសុេភាពបនោះគ ឺ រកុមរគូបពទយសម័រគ 
ចិតថពិនតិយសុេភាពទូបៅបលីកថលងថតសុេភាពមាត់បធមញមយួបចញ បដ្ឋយសាររកមុរគូបពទយមិនមានអបកឯកបទសខាងមាត់ 
បធមញ បហ្យីក៏មានថចកថាប ាំជូនបៅតាមរបបភទជាំងឺរបស់ពកួគត់ផងថដរ។ 
 
បោក Eric Fournier របលនរកុមរគូបពទយសម័រគចិតថបារា ាំងបានបលីកប ងីថារូបបោក និងរកុមការងារពិតជ្ញមានការ 
សបាយរកីរាយខាល ាំងណាស់ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានផថល់ឱ្កាសឲ្យរកុមរគូបពទយសម័រគចតិថរបស់បោកចុោះមកពិនិតយ 
សុេភាព ជូនរបជ្ញពលរដឌរស់បៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកបដ្ឋយសាររបជ្ញពលរដឌរស់បៅកបុងភូមិបនោះ បៅឆ្ង យពទីីរកុង 
និងមិនទន់មានមណឍ លសុេភាពរគប់រគន់បៅប យី បទីបរកុមរគូបពទយសម័រគចិតថរបស់បោកបានសហ្ការគប ជ្ញមួយអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពនិិតយសុេភាពជូនពួកគត់ដល់ទីកថនលងថតមថបៅ។ 
 
បោកបានបញ្ញជ ក់ថាឆលងតាមលទនផល ថដលបានពិនិតយសុេភាពជូនពកួគត់រចួមក រកមុរគូបពទយសម័រគចិតថបយងីពិនិតយ 
បឃញីមានរបបភទជាំងទូឺបៅ ថដលបកីតមានបៅកបុងរូបរាងកាយរបស់ពួកគត់ដូចជ្ញបលសី្ម ផ្អថ សាយ ទឹកបនាមថផាម 
ជាំងឺរបព័ននរ ាំោយអាហារ ។ល។ បហ្យីរកុមរគូបពទយសម័រគចិតថក៏បានឲ្យជ្ញដាំបូនាម ននិងថចកថាប ាំជូនពួកគត់ពិសាបៅតាម 
របបភទជាំងជឺ្ញក់ថសថងរបស់ពួកគត់ផងថដរ។ 
បោករស ី ស ី ម៉ាន ជ្ញរបជ្ញពលរដឌរស់បៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក បានបលីកប ងីថាបោករសីមានការសបាយរកីរាយ 
ខាល ាំងណាស់ ថដលមានរកុមរគបូពទយសម័រគចិតថបារា ាំងចុោះមកពនិិតយសុេភាពជូនអបកភូមិដល់ទីកថនលងថបបបនោះ បហ្យីបោករស ី
សូមថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងរកុមរគូបពទយសម័រគចិតថបារា ាំង ថដលថតងថតយកចតិថទុក 
ដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរក៏ដូចជ្ញបៅបរៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដរ។ 
 
គួររ ាំឭកថាបនោះជ្ញបលកីទ០ី២បហ្យី ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានសហ្ការគប ជ្ញមួយសមាគមបបសកកមមមនុសសធម៌បៅ 
កមពុជ្ញបានចុោះពិនិតយសុេភាព និងថចកថាប ាំជូនរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ឃុាំរុនតាឯករសុកបនាធ យរស ី បេតថ 
បសៀមរាបបនោះ បហ្យីការចុោះពិនតិយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌបលីកបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិរកុមរគូបពទយសម័រគចិតថ 
ក៏បានថចកជូនបរគឿងសមាភ រៈសិកាដល់សិសានុសិសសថាប ក់បឋមសិកា និងថាប ក់មបតថយយបៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកចាំនួន 
៧០នាក់ផងថដរ៕ 
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នារពិីការមាប ក់បានប ងីបលរីតួបាកាណដនរបាសាទអងគរវតថបានបដ្ឋយបជ្ញគជ័យ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បជឿន គមឹបហ្ង របថហ្លជ្ញស្តសថីពិការទ១ី ថដលបានប ងីបៅទសសនាបៅបលីរតួបាកាណ ថដលជ្ញជ្ញន់េពស់ជ្ញងបគបងាស់ដន 
របាសាទអងគរវតថបានបដ្ឋយបជ្ញគជ័យ កាលពីរបសៀលដថងទី២០ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ បនោះក៏បដ្ឋយសារថតឆនធៈដ៏ 
មុតមាាំរបស់នាង ថដលបានទទូចបសបសុីាំមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកនលងមក។ 
មុនបពលប ងីបៅបលីរតួបាកាណ បជឿន គមឹបហ្ង មានអាយុ២៥ឆ្ប ាំ និងក៏ជ្ញមស្តនថីរាជការមួយរូប ថដលបានពកិារសវិតបជីង 
តាាំងពីតូចមកបានបរៀបរាប់ថា នាងពតិជ្ញរបាថាប ចង់ប ងីបលីរតួបាកាណខាល ាំងណាស់។ បៅពីរបីថេមុនបដ្ឋយសារថតពុាំបាន 
ដឹងមុននាងបានមកកមានថបៅរបាសាទអងគរវតថ បហ្យីបានសុាំភាប ក់ងារប ងីបៅជ្ញន់បលដូីចបភញៀវដដទបទៀតថដរ ថតរតូវបាន 
ហាមឃាត់បដ្ឋយភាប ក់ងារបទសចរណ៍ បរកាមបហ្តុផលសុវតទិភាពរបស់នាង។ 
 
បដ្ឋយមិនអស់ចតិថ គមឹបហ្ង បានបសបសុីាំមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផជីួយសរមលួោ៉ា ងណាឲ្យនាងអាចប ងីបៅរតួ 
បាកាណបាន បដ្ឋយនាងជ្ញអបកទទលួេុសរតូវបលីបញ្ញហ សុវតទិភាពផ្អធ ល់េលួន។ បរកាយទទួលបានការអនុញ្ញដ ត នាងបាន 
បរៀបរាប់ទាំងកថីរ ាំបភបីថា កថីរបាថាប របស់នាងពិតជ្ញបានសបរមចបហ្យី បដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារគន់ថតតរមូវឲ្យនាងសរបសរ 
លិេិតលនាសុវតទភិាពផ្អធ ល់េលួនមួយចាប់ប៉ាុបណាត ោះ។ “កាលពីបដីមអងគរដូចជ្ញបរឿងនិទនប៉ាុបណាត ោះ ថតបពលបនោះ េញុ ាំបានមក 
ដល់បហី្យ អងគរពុាំថមនជ្ញបរឿងនិទនបទៀតបទ វាជ្ញរបស់មានពិត”។ 
 
បឆលីយតបនងឹសាំណួរថដលថា បហ្តុអវីនាងបចោះថតទទូចចង់ប ងីបលីរតួបាកាណដ៏េពស់ ថដលពតិជ្ញពិបាកសរមាប់មនុសស 
ពិការដូចជ្ញរូបនាងបនោះ គមឹបហ្ង បានពនយល់ោ៉ា ងមុតមាាំថា “បហ្តុអវីេញុ ាំមិនអាចប ីងបាន? េញុ ាំរគន់ថតពិការ ថតេញុ ាំដឹងថា 
េញុ ាំពិតជ្ញអាចប ីងបាន។ ជ្ញក់ថសថង បគនិោយថា អងគរវតថមានជបណថី រេញុ ាំមិនអាចបៅបានបទ ថតបពលបនោះេញុ ាំមកបាន 
បហី្យបតី។ េញុ ាំដឹងថា ទីបនោះលាំបាក ថតបបីេញុ ាំអាចបធវីវាបាន វាជ្ញបជ្ញគជយ័ដធ៏ាំសរមាប់េញុ ាំ។ បបីេញុ ាំមកទីបនោះបាន កថនលងណាក៏ 
េញុ ាំអាចបៅបានថដរ។ េញុ ាំនឹងប ីងបៅបលី និងចុោះមកវញិបដ្ឋយេលួ នឯង បរពាោះេញុ ាំទុកចិតថេលួ នឯងជ្ញងអបកដដទជយួ” ។ 
 
បពលប ងីមកដល់រតួបាកាណ គមឹបហ្ង បានបរៀបរាប់ទាំងអារមមណ៍រ ាំបភីបសបាយរកីរាថា “វាពិតជ្ញអសាច រយណាស់! ូយ... 
ប ីងបានថមន! អមាញ់មិញ អបកបៅទីបនោះបានទោះដដអបអរសាទរឲ្យេញុ ាំ បបីរគប់គប ដឹង របថហ្លជ្ញបគទោះដដឲ្យេញុ ាំថដរបហី្យ! 
េញុ ាំពិតជ្ញអាចបធវីបានថមន!”។ 
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របលនរគប់រគងភាប ក់ងារបទសចរណ៍របចាាំរបាសាទអងគរវតថ បោក ប ង តុោ បានបរៀបរាប់ថា តាមបគលការណ៍បយងីមិន 
អនុញ្ញដ តឲ្យអបកថដលមានកាយសមផទមិនរគប់រគន់ប ងីបលីរតួបាកាណបទ បរពាោះបយងីបារមភពបីញ្ញហ សុវតទិភាពរបស់ពួក 
គត់ ។ ថតចាំបពាោះករណីបនោះ បយងីបឃញីថាបគលបាំណងរបស់គត់មុោះមុតខាល ាំង បទីបសុាំឲ្យគត់សរបសរលិេតិលនា 
សុវតទិភាពបដ្ឋយេលួនឯង។ ជ្ញមួយគប បនោះ បយងីក៏បានជួយសរមលួដល់ការប ងីបៅបលីរបស់គត់ បដ្ឋយបយងីបញ្ជូ ន 
ភាប ក់ងារបុរសមាប ក់ជយួបដីរអមគត់ ទាំងបពលប ងី បពលកមានថ និងបពលចុោះមកវញិ៕ 
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អបកជាំនាញនិោយពីការជសួជុលនិងអភិរកសបៅរពោះវហិារវតថរាជបូណ៌ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
វតថបូណ៌ ឬ វតថរាជបូណ៌ ជ្ញបូជនីយដ្ឋឌ ននិងបុរាណដ្ឋឌ នដ៏លផមីួយបៅកបុងបេតថបសៀមរាប កសាងប ងីកបុងរវាងឆ្ប ាំ១៦៥០។ 
បបីរាប់ពីដាំបូល តួរពោះវហិារ រគឹោះ បហាជ្ញង សនលឹកទវ រ សនលឹកបងាួច រពោះពុទនបដិមា បលល័ងា សសរ រូបគាំនូរ ពណ៌ គឺសុទនថតជ្ញទ ី
ចាប់អារមមណ៍បាំផុតសរមាប់អបកបទសចរ អបករសាវរជ្ញវជ្ញត-ិអនថរជ្ញត។ិ 
 
ភាពអសាច រយដនកផូរកាច់រចនាដ៏លាពិចិរតដនសាំណង់ ចមាល ក់ គាំនូរទាំងបនាោះ រតូវបានេូចខាតនិងបាត់បង់បសាភ័ណបដីម 
បដ្ឋយអបនលីបៅកថនលងេលោះបដ្ឋយសារអាកាសលតុ អាយុកាល ការបធវីថម ី ការបរបោះរសាាំ ធូលី និងថផសងធូបបទៀនរុ ាំជ្ញបដមី។ 
ដូបចបោះបហ្យីបទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានសហ្ការជ្ញមយួអបកជាំនាញអុតីាលីបដមីផជីួសជុលរពោះវហិារបនោះកបុងបាំណងអភិរកស
និងបលីកតដមលវបផធម៌ដនសលិផៈរបស់ថេមរនាបុរាណកាលឱ្យរស់របវកីនាបពលបចចុបផនបប ងីវញិ។  
 
កបុងសបមលៀកបាំពាក់បខាសបជងីថវង អាវយតឺរបបផោះដដេល ី មួកបលឿង ទឹកមុេរបកបបដ្ឋយភាពរសួរាយ កញ្ញដ  មាស សុភាព 
បុគគលិកអភិរកសដនសារមនធីរនបរាតថមសីហ្នុអងគរ បានរបាប់ថា ការជួសជុលរពោះវហិារវតថបូណ៌ គឺចាប់បផថមីបៅឆ្ប ាំ២០១៤ 
មានបុគគលិក១៩នាក់ មកពនីាយកដ្ឋឌ នបផសងៗគប ។ ការជួសជុលនិងសមាា តបនោះបផ្អថ តសាំខាន់បលសីនលកឹបងាួច សនលកឹទវ រ 
ពុទនបដមិាធាំកបុងរពោះវហិារ និងពុទនបដមិាតូចៗមួយចាំនួន បលល័ងា គាំនូរ រចនាសមពននសសរ ថដលរងនូវការេូចខាត បរបោះរសាាំ 
រលុបបាត់បង់ភាពបដីម បដ្ឋយសារថផសងបភលងីរុ ាំ ធូលីដ ី បរោិកាស អាយុកាល ការោបពណ៌ថម ី និងការជួសជុលបផសងៗ 
ពីមួយជាំនាន់បៅមយួជាំនាន់។ 
 
កញ្ញដ បនថបទៀតថា បដីមផរីកាគុណតដមលដនបុរាណវតទុបនោះឱ្យបានលា បយងីមានវធិសីមាា តសងួត សមាា តបសីម បដីមផយីកពណ៌ 
ថាប ាំថម ី ធូលីឬោងកាំណកថផសងថដលរុ ាំព័ទនបលីរូបបដិមា រូបគាំនូ និងចង់ដឹងថដរថា បតពីណ៌បដមីដនសាំណង់មានពណ៌អវ ី
បធវីពីអវី។ មួយបទៀតក៏បដីមផអីភិរកសនិងបលីកតដមលបសាភ័ណបដីមដនសលិផៈសាំណង់បនោះផងថដរ។ បយងីសមាា តមួយរសទប់ 
មថងៗ បដីមផបីកថាប ាំទាំងបនាោះ រហូ្តដល់រសទប់បដីម ថដលភាគបរចនីជ្ញពណ៌ថបបរសគត់រសគាំ ថតកថនលងេលោះ រូបេលោះបយងី 
ក៏មិនអាចសមាា តឱ្យដល់រសទប់បដីមថដរ បរពាោះវានាាំឱ្យប៉ាោះពាល់វតទុបនាោះ។ បៅតាមជញ្ញជ ាំង សសរ រូបចមាល ក់បលីស ុមបងាួច 
មានរសទប់ថាប ាំេុសៗគប  ចបនាល ោះព៧ីបៅ៣រសទប់ បហ្យីរាល់ការសមាា ត ជួសជុល ទមទរខាល ាំងណាស់នូវការអត់ធមត់ 
និងរបិតបរពៀងបាំផុត ពិបសសរតូវមានជាំនាញោយបរគឿងផសាំឱ្យបានរតឹមរតូវតាមបបចចកបទស បដីមផកុីាំឱ្យមានរបតកិមមនឹង 
ថាប ាំចាស់។ រយៈបពល២ឆ្ប ាំមកបនោះ រកុមការងារសបរមចបានការសមាា តបជងីសសរ ពុទនបដមិាធាំ បលល័ងា រូបចមាល ក់មួយចាំនួន 
សនលឹកបងាួច៩ផ្អធ ាំង រូបគាំនូរ៣ផ្អធ ាំងកបុងចាំបណាម១៥៧ផ្អធ ាំង េលោះគូរបរតបលីរូបថដលបាត់មុេ បហ្យីបិទមាប ងសោិបលកីថនលង 
ចបនាល ោះរបបហាងធាំៗជ្ញបដមី។  
 
កញ្ញដ  សុភាព បានសថមថងនូវភាពរកីរាយោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះលទនផលការងារថដល សបរមចបាន បបីបទោះជ្ញបយងីបធវីបានតិចក៏ 
ពិតថមន ថតវារបកបបដ្ឋយភាពអសាច រយចាំបពាោះអវ ី ថដលបយងីបានបឃញី ដូចជ្ញពណ៌បដីមដនសសរ ជញ្ញជ ាំង ចមាល ក់ គាំនូរ 
សនលឹកទវ របងាួច ភាពរសស់សាា តដនបលល័ងា។ល។ បយងីេញុ ាំក៏សូមឱ្យមានការបលកីទឹកចិតថចាំបពាោះអបកជួសជុលទាំងអស់ ឱ្យបាន 
េពស់ផងថដរ ពីសាំណាក់ថាប ក់ដឹកនាាំពាក់ព័ននទាំងអស់ បរពាោះមានបុរាណដ្ឋឌ ន បុរាណវតទុថេមរបរចីនណាស់ ថដលរតូវការអបក 
ជួសជុលបធវីការងារ បនោះបដមីផសីបស្តងាគ ោះវតទុទាំងបនាោះឱ្យបៅរស់របវកីរគប់ជាំនាន់។ 
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បថនទមពីបនាោះ អបកជាំនាញរូបបនោះក៏បានបលីកប ងីពីការលាំបាកកបុងការជួសជុលបុរាណវតទុថដរថា៖ បយងីរគប់គប របឈមនឹង 
បរគោះថាប ក់រគប់វនិាទ ី បបីបយងីមិនរបយត័បបៅបពលប ងីឈរបៅបលីរនាធ  បពលេលោះតបៅអីបលីរនាធ បទៀតបដីមផបីកាសលុបឬគូរ 
រូបទាំងបនាោះ។ បពលកាន់សាា ថប៉ាលមថងៗ (កាាំបិតវោះកាត់) បដីមផបីករសទប់ថាប ាំ បពលេលោះអាចនាាំឱ្យមុតដដ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះក៏ 
របឈមនងឹបញ្ញហ សុេភាពបពលបរបីរបាស់សារលតុគមីីផងថដរ ។ កបៅថ ដថងក៏ជ្ញបញ្ញហ សាំខាន់ចាំបពាោះភាពអាំណត់របស់ពួក 
បយងីបលីការងារដូចគប ។ បរៅពីរបឈមមុេនឹង េលួនឯងបហ្យី រកុមអបកជួសជុលរតូវទទួលេុសរតូវបលីការងារេលួនឯងេពស់ 
បបីភាល ត់ថតបនថិច អាចបធវីឱ្យរូបនិងវតទុបុរាណទាំងបនាោះេូចរទង់រទយបដីមទាំងរសុង។ រតឹថតសាំខាន់ជ្ញងបនោះបៅបទៀត 
ពួកបយងីក៏មានសមាព ធផលូវចិតថថដរ បៅបពលថដលការេិតេាំរបឹងថរបងរបស់បយងី បធវីអស់ពីលទនភាពបហ្យីថបរជ្ញបគថាបធវីការ 
យតឺ។ កញ្ញដ ក៏ទទលួសាគ ល់ថដរចាំបពាោះបញ្ញហ យតឺោ៉ា វ បធវីបានចាំនួនតិច ថតរតូវដឹងថា ការងារបនោះមនិថមនបធវឱី្យថតរចួពីដដបទ 
គឺរតូវការភាពផចិតផចង់ ជាំនាញ អត់ធមត់ រសឡាញ់ វភិាគ សិកា បធវីបតសថរគប់វតទុ និងបពលបវោសមរមយ បដីមផបីធវីបានលា៕ 
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រកមុរគបូពទយសម័រគចិតថបារា ាំងរបារពនពិធីដ្ឋាំកូនបឈបីៅភូមិធមមជ្ញតិរនុ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦       
 
បនាធ ប់ពបីញ្ច ប់កចិចការងារមនុសសធម៌ រកុមរគូបពទយសម័រគចិតថបាាំរា ាំងដនសមាគមបបសកកមមមនុសសធម៌បៅកមពុជ្ញ(AMH) 
ចាំនួន២៥រូប បារា ាំង១៦រូបនងិថេមរ៩រូបបានរបារពនពិធីដ្ឋាំកូនបឈកីបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ឃុាំរុនតាឯក រសុកបនាធ យរសី 
បេតថបសៀមរាប កាលពីដថងទ២ី១ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ ។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនរកុមការងារអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបានបលីក 
ប ងីថា រកុមរគូបពទយស័មរគចតិថទាំងអស់បនោះ ពួកគត់បានលោះបពលបវោ និងថវកិា បដីមផពីិនតិយសុេភាព និងថចកជូន 
ថាប ាំជូនរបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯករយៈបពលពីរដថង គឺចាប់ពីដថង២០ ដល់ដថងទ២ី១ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ ថដលមាន 
របជ្ញពលរដឌសរុបចាំនួន២៧២ នាក់ មានស្តសថចីាំនួន ៩៣ នាក់ បុរសចាំនួន៦៨ នាក់ និងកុមារចាំនួន១១១នាក់។ 
 
ឯកឧតថមបានបនថថា បដីមផជី្ញកិចចដងឹគុណចាំបពាោះរកុមរគបូពទយសម័រគចិតថបារា ាំងទាំងបនាោះ រកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
សហ្ការជ្ញមយួរបជ្ញពលរដឌកបុងភូម ិ បានបរៀបចាំមហូបអាហារថេមរតាមថបបធមមជ្ញត ិ រា ាំរបាាំរបចាាំភូម ិ ដុតរកឡាន បរៀបចាំការ 
បបងាហ ោះគម និងពិបសសជ្ញងបនោះបទៀតបនាោះ គឺមានការបរៀបចាំដ្ឋាំបដីមបឈបីៅកបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកផងថដរ។ 
 
បោក Eric Fournier របលនរកុមរគូបពទយសម័រគចិតថបារា ាំងបានបលីកប ងីថារូបបោក និងរកុមការងារពិតជ្ញមានការ 
សបាយរកីរាយខាល ាំងណាស់ សរមាប់បបសកកមមមនុសសធម៌បៅកថនលងបនោះ។ បោក Eric ថា ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបនោះ 
សាា តណាស់ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរៀបចាំបានសាា ត ជ្ញពិបសសគជឺីវភាពរស់បៅរបស់របជ្ញពលរដឌមានលកខណៈលារបបសីរ 
រស់បៅតាមថបបធមមជ្ញត ិទាំងថដលបរសិាទ នជុាំវញិផធោះ ជុាំវញិភូមិសមផូរបដ្ឋយដាំនាាំដ្ឋាំដុោះ ដរពបឈ ីនិងបងឹដ៏សាា តផង។ បោក 
Eric បានអរគុណអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរបជ្ញពលរដឌកបុងភូមិថដលបានសហ្ការោ៉ា ងលាជ្ញមួយរកុមការងាររបស់បោក។ 
 
គួររ ាំឭកថា ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯករតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរៀបចាំប ងី បៅកបុងឃុាំរុនតាឯក រសុកបនាធ យរស ី បេតថបសៀម- 
រាប ថដលមានចមាង យមិនឆ្ង យពីឧទានអងគរ ។ ការបបងាីតភូមិបនោះប ងីបដមីផថីចកជូនរបជ្ញជនថដលរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ 
ថដលមានបាំណងបាំថបករគួសារ កបុងបគលបៅកាត់បនទយកាំបណីនេបងផធោះកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថដលជ្ញបហ្តុបធវឲី្យប៉ាោះ 
ពាល់ដល់រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថសិាស្តសថពិភពបោក ។ របជ្ញពលរដឌថដលសម័រគចិតថមករស់បៅទីបនោះ នឹងទទលួបានផធោះដ ូីតិ៍ 
សរមាប់សាងសង់ផធោះទាំហ្ាំ ១៥x២៥ថម៉ារត បហ្យីនិងដីសរមាប់បធវីថរសចមាា រមានទាំហ្ាំជតិ ១ហ្កិតា។ មកទល់នឹងបពល 
បនោះមានរបជ្ញពលរដឌចាំននួជ្ញង១០៣រគួសារបហ្យី ថដលកាំពុងរស់បៅ និងមានរបជ្ញពលរដឌមយួចាំននួបទៀតបទបីថតដ្ឋក់ 
ពាកយបសបីសុាំថតមិនទន់បានបៅរស់បៅបៅប យី៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នដ្ឋាំកូនបឈចីាំននួ១២០០បដីម 
បៅកបុងវតថខាប រធបង់និងអនុវទិាល័យខាប រធបង់ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បៅដថងទ ី ២២ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម សងឺ គង ់ ទីរបឹកាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងមស្តនថ/ីបុគគលិក 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមួយចាំនួនបទៀតបានចូលរមួកបុងពធិីដ្ឋាំកូនបឈជី្ញមួយនងឹអាជ្ញញ ធររសុក ឃុាំ ភូមិ រពោះសងឃ បោករគ ូ
អបករគ ូ សិសានុសិសស និង របជ្ញពលរដឌ ពុទនបរស័ិទោ៉ា ងបរចីនកុោះករតាមផលូវចូលបៅកបុងវតថបរបិវណវតថខាប រធបង់ និងបឋម 
សិកា-អនុវទិាល័យខាប រធបង់ សទិតបៅភូមិថបល់តាសិត ឃុាំបគកធលកបរកាម រសុកជីថរកង បេតថបសៀមរាប ។ 
 
បៅកបុងពិធដី្ឋាំកូនបឈបីនោះ ឯកឧត្តម សងឺ គង ់បានមានរបសាសន៍ថា បដ្ឋយមានការបសបីសុាំកូនបឈពី ី បោកតា ឈរ 
សុផល អាចារយវតថ និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បទីបនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និង 
បរសិាទ នបានផថល់កូនបឈចីាំននួ១២០០បដីមមានរបបភទ កូនបបង គគីរ រគញូង កបកាោះ បឈទីល អងាា ញ់ និងបកាង ក 
បដីមផយីកបៅដ្ឋាំកបុងបរបិវណវតថ និង សាោបដីមផផីថល់មលប់ដល់របជ្ញពលរដឌមកបធវីបុណយទននិងសិសានុសិសសមកបរៀន 
ក៏ដូចជ្ញការបលីកសរមស់បសាភណភាពវតថអារាម សាោបរៀន បុរាណដ្ឋឌ ន និង របាងគរបាសាទកបុងការទក់ទញ 
បភញៀវបទសចរ ឲ្យទសសនាផងថដរ។ ឯកឧតថមបានបនថថា «ដរពបឈីមានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងណាស់សរមាប់មនុសស សតវ បលីភព 
ថផនដីបយីងបនោះ បបីគម នដរពបឈីបទក៏មិនមានមនុសស សតវរស់បៅថដរ។បយីងរស់បៅបានបដ្ឋយសារមានដរពបឈី ថតដរពបឈី 
រស់បៅបានបដ្ឋយមិនចាាំបាច់មានមនុសសបទ»។ 
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បោក បៅ ប ុនបធឿន អភបិាលរសុកជីថរកងបានបលកីប ងីថា ដរពបឈមីានសារៈសាំខាន់និងផលរបបោជន៍ខាល ាំងណាស់ 
ចាំបពាោះមនុសស សតវ ដូចជ្ញផថល់ជ្ញជរមក ផថល់ជ្ញអាហារនងិការរកាបថរមបរមួលអាកាសលតុ ជ្ញក់ថសថងដូចបយងីបានដឹង 
រសាប់បហ្យីថាបៅកបុងរដូវរបាាំងកនលងបៅថមីៗបនោះ អាកាសលតុមានការប ងីកបៅថ ោ៉ា ងខាល ាំងថដលបយងីមនិថដលលល ប់ជួប 
របទោះបទបៅកបុងរបបទសកមពុជ្ញបយងី បហ្យីទនធមឹគប បនោះថដរក៏មានរបបទសមយួចាំននួប ងីកបៅថ ព ី៤០ បៅដល់ ៥០អងា 
បងាឲ្យមានមនុសសសតវសាល ប់នងិបធវីឲ្យបឹងបួរ រតពាាំង រសោះ អណថូ ង រងីសងួតអស់ថដលជ្ញបហ្តុនាាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌ េវោះទឹក 
បរបីរបាស់របចាាំដថងរបស់ពួកគត់ ។ បនោះបដ្ឋយសារថតការបាត់បង់ដរពបឈថីដលជ្ញចាំថណកមួយជួយថថរកាឲ្យមានលាំនឹង 
រវាងបរោិកាសជ្ញមួយដរពបឈ។ី 
 
រពោះអងគ ជ្ញ បហ្ង រគូសូរតសាថ ាំវតថខាប រធបង់បានមានបថរដកីាថាដរពបឈពីតិជ្ញមានសារៈសាំខាន់ណាស់ សូមផថីតរពោះពុទនបរម 
រគូដនបយងីក៏រទង់បានសថមថងថដរ បៅកបុងឆ្ោធម៌៦ោ៉ា ងកបុងបនាោះក៏មានរុកខឆ្ោមលប់គបឺដីមបឈ។ី មា៉ាងវញិបទៀតរពោះពុទន 
បពលរទង់របសូរតក៏របសូរតបរកាមបដីមបឈ ី បពលរទង់រតាស់ដឹងក៏រតាស់ដងឹបរកាមបដមីបឈ ី និងបពលរទង់បរនិិពាវ ន ក៏ 
បរនិិពាវ នបរកាមបដីមបឈ ី ។ បនោះសបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីថាដរពបឈ ី និង មនុសស សតវមានទាំនាក់ទាំនងគប មិនអាចបៅដ្ឋច់ពីគប  
បានបទ ដរពបឈពីិតជ្ញអាយុជវីតិរបស់មនុសស សតវរបាកដថមន។ 
 
បោកបមឃុាំ បមភូម ិ នាយកសាោ សិសានុសសិស និងរបជ្ញពលរដឌបានបធវីការបបថជ្ញញ ចិតថថានងឹចូលរមួដ្ឋាំកូនបឈឲី្យ 
បានបរចីននងិជួយថថរកាការពារកូនបឈមីនិងាប់បទ បដីមផចូីលរមួចាំថណកកាត់បនទយភាពរា ាំងសងួត ការបកីនប ងីនូវកបៅថ  
បរគោះទឹកជាំនន់ និងការពារបរសិាទ នជ្ញមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលក៏ដូចជ្ញពភិពបោកទាំងមូល។មួយវញិបទៀត ការដ្ឋាំកូនបឈបីនោះ 
វាបានជួយកាត់បនទយសារលតុពុល ផថល់សាំបណីមដល់បរោិកាស ជួយឲ្យភូម ិ ឃុាំ រសុក សាោបរៀន វតថអារាម មានភាព 
រតជ្ញក់រតជុាំ និងបបងាីនបសាភណភាពដ៏រសស់បាំរពងដល់ភូមិឃុាំរសុកសាោបរៀន វតថអារាមក៏ដូចជ្ញរបាងគរបាសាទ រពមទាំង 
បុរាណដ្ឋឌ នបយងីផងថដរ។  
   
បនោះមិនថមនជ្ញបលីកទមីួយបទ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានផថល់កូនបឈនីងិចូលរមួដ្ឋាំកូនបឈជី្ញមួយអាជ្ញញ ធរ និង របជ្ញ- 
ពលរដឌជ្ញក់ថសថងដូចជ្ញកាលដថងទី០៨នងិដថងទ១ី៤ថេកកាដ្ឋឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅថមីៗបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានចូលរមួ 
ដ្ឋាំកូនបឈជី្ញមួយអាជ្ញញ ធររសកុ ឃុាំ ភូម ិ រពោះសងឃ បោករគូអបករគ ូ សិសានុសសិស និងរបជ្ញពលរដឌបៅរសុកជីថរកង 
និងរសុកអងគរធាំ បេតថបសៀមរាបថដរ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះបរសិាទ ន មិនថាកបុងតាំបន់រមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ ឬបរៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបនាោះបទ។  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសូមគាំរទនិងបលីកទឹកចតិថោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹចាំបពាោះសកមមភាពដ្ឋាំកូនបឈ ី និងការថថរកាការពារដរពបឈ ី
បហ្យីជ្ញមួយគប បនោះថដរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សូមអាំពាវនាវដល់រគប់សាទ ប័នទាំងអស់មិនថាអាជ្ញញ ធរថដនដ ី រពោះសងឃ 
បោករគ ូ អបករគ ូ និងរបជ្ញពលរដឌបទ ថដលចង់បានកូនបឈយីកបៅដ្ឋាំ សូមទក់ទងមកមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងផថល់ជូនកូនបឈតីាមសាំណូមពរ។ 
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អបកជាំនាញថេមរ កាំពុងជសួជុលរបាសាទឥដឌបៅរបាសាទបាគង 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
សទិតកបុងសបមលៀកបាំពាក់ពណ៌ស ពាក់មកួសុវតទភិាព បុរសវយ័ចាំណាស់និងវយ័កណាថ ល ជ្ញបរចីន កាំពុងមមាញឹកោ៉ា ងខាល ាំង 
កបុងការដ្ឋឌ នជួសជុលរបាសាទឥដឌ ថដលមានរនាធ រហ្ ុ៊ុំពខីាងបរៅោ៉ា ងបសាកសាោះ។ សកមមភាពបនោះ សាំបៅបធវីោ៉ា ងណាឱ្យ 
សាំណង់របាសាទ ថដលមានការេូចខាត ទទួលបានលារបបសីរប ងីវញិថផបកបបតិកភណឍ ជ្ញត ិវស័ិយបទសចរណ៍ រមួទាំងទុក 
ជ្ញមរតកវបផធម៌របស់កូនថេមររគប់ជាំនាន់។ 
 
ថផថរបៅបខាល ងទវ រខាងបកីតដនប៉ាមឥដឌបលេ៨បានរលាំបាក់បៅកបុងថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០០៩កនលងបៅកាំ ុងបពលមានបភលៀងខាល ាំង 
បហ្យីរតូវបានទទួលការសបស្តងាគ ោះបឋមបដ្ឋយនាយក ដ្ឋឌ នរទរទង់បបចចកបទសនិងគបរមាងអនថរវស័ិយ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ 
អបសរា។ ចាំថណកអបកបបចចកបទស ដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរនងិបុរាណវទិាបងាា រ បានបនថកិចចការ 
អភិរកសនិងជួសជុលប៉ាមបនោះកបុងរទង់រទយធាំនិងមានរយ:បពលថវងជ្ញដាំណាក់កាលៗ កបុងបនាោះបានចាប់បផថមីប ងីបៅថេធបូ 
ឆ្ប ាំ២០១៥ បដ្ឋយអបកជាំនាញថេមរ សរុប១៧នាក់។ 
 
បោក តាន់ សុផល អនុរបលននាយកដ្ឋឌ ន បានបញ្ញជ ក់ថា៖ របាសាទឥដឌទាំងអស់មានចាំនួន៨ សទិតកបុងបរបិវណដនកាំថពង 
ទី១ របាសាទបាគងថដលបានសាងប ងីកាំ ុង សតវតសទី១០ បចចុបផនបប៉ាមរបាសាទឥដឌទាំងបនាោះមានសាទ នភាពរទុឌបរទម 
បដ្ឋយថផបកៗ រតង់រតួនីមួយៗដនប៉ាម។ បគលបាំណងដនការជួសជុលប៉ាមបលេ៨គឺបរគងនឹងបរៀបចាំជួសជុលបាំថណកថផថរ 
បដីមផបីញ្ចូ លបៅទីតាាំងបដីមវញិ ពិបសសបគរពតាមអនុសាសន៍របស់អបក ជាំនាញ AdHoc , អាយ សុ ីសុ-ី អងគរ។ លទនផល 
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ដនការជួសជុលពរងឹង បខាល ងទវ រខាងបកតីដនប៉ាមបលេ៨បនោះ បានសបរមចជ្ញង៥០ភាគរយដនការងាររតង់រចនាសមព័នន 
ជបណថី រខាងបកីតបដ្ឋយបានបរៀបថមជបណថី របញ្ចូលរតង់ទីតាាំងបដីមវញិរតឹមកាាំទ៨ី និង ការជួសជុលពរងឹងបេឿន ឥដឌទាំងសង 
ខាង ។ កិចចការនឹងបរគងបនថជួសជុលបាំបពញសសរបពរជនងិសសរបផ្អា បទាំងពីរកបុងរយ:៦ថេខាងមុេ។ 
 
បោក សុមឹ បអឿម របលនថផបករគប់រគងពលករកបុងកិចចការអនុវតថជសួជុលឥដឌ បហ្យីជ្ញពលករជាំនាញថដលទទលួបាន 
ការបលីកទកឹចិតថព ីឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទីសថកីារគណៈ 
រដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិ អបសរាបានរបាប់ថា៖ បនោះជ្ញកចិចការជសួជុលរបកបបដ្ឋយការលាំបាក និងទមទរការ 
ពិភាកាបដ្ឋយរបងុរបយត័បេពស់ បរពាោះជ្ញបលកីដាំបូងកបុងការជួសជុលថផថរថដលមានទមងន់ធងន់របមាណ៤.៧បតាន បដីមផ ី
ដាំប ងីដ្ឋក់បៅទីតាាំងបដីមវញិថដលមានកមពស់៦ថម៉ារត។  
 
ការជួសជុលប៉ាមបលេ៨ដនរបាសាទបាគងបានបរបីរបាស់អបកបបចចកបទសនិងពលករ ជាំនាញកបុងរសុងទាំងអស់ចាំនួន១៧ 
នាក់ ថដលពួកគត់រស់បៅថកផរបរបិវណរបាសាទដនភូមិឪបឡាក រសុករបាសាទបាគង ពលករជាំនាញទាំងអស់លល ប់បាន 
ទទួលការបណថុ ោះបណាថ លបរចនីថផបកកិចចការជូសជុលឥដឌតាាំងពីឆ្ប ាំ ១៩៩៤ បដ្ឋយអនុវតថគបរមាងជួសជុលប៉ាមរបាសាទរពោះបគ 
ថដលជ្ញគបរមាងរបស់អនថរជ្ញតិប ម្ ោះ The Royal Angkor Foundation ដូបចបោះពួកគត់កាំពុងបនថចាំបណោះដងឹ និងបទ 
ពិបសាធន៍ទាំងបនាោះតាមរយ:ការបណថុ ោះបណាថ ល និង មាន្មជ័រដនញាតិសនាថ នរបស់គត់ថដលបានជួសជុលរបាសាទ 
កាំ ុងរបាសាទទទលួការអភិរកសបដ្ឋយសាោបារាាំងចុងបូព៌ា (EFEO) ។ រាល់បបចចកបទសកបុងការជួសជុលឥដឌគឺបានបរប ី
របាស់បបចចកបទសបុរាណ នងិ ផលតិផលកបុងរសកុសុទនសាធរមួមានកាំបបារបលៀស កបមធចឥដឌ ដីេាច់ កាវថសផកបគ និង 
សារបតាប តថដលជ្ញលតុបនសាំដនលាយបាយអសរមាប់ភាជ ប់ឥដឌ និងឥដឌ៕ 
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ការងារអភិរកសកុោលភាជន៍ថេមរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
ការសិការសាវរជ្ញវ បលីកុោលភាជន៍ ពិតជ្ញមានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងណាស់សរមាប់បធវីឱ្យថេមរជាំនាន់បរកាយបានសាគ ល់ព ី
របបៀបរបបដនការរស់បៅ និងជីវភាពរបស់មនុសសជាំនាន់មុនៗ បគអាចទទួលបានបាំថណកកុោលភាជន៍ទាំងបនាោះតាមរយៈ 
កាំណាយរសាវរជ្ញវពីកបុងតាំបន់បផសងៗ ។ តាាំងពីឆ្ប ាំ២០១៥មក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបងាីតអងគភាពមួយបដ្ឋយឲ្យ 
ប ម្ ោះថា អងគភាពកុោលភាជន៍អងគរទទួលបនធុករសាវរជ្ញវ និងសកិាលមាតិបលីបាំថណកកុោលភាជន៍ទាំងបនាោះ។ 
 
បោកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន អនុរបលនមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ និងតមាល់ឯកសារអងគរ ថដលទទលួបនធុកជ្ញរបលន 
អងគភាពបនោះ បានបលីកប ងីកាលពីដថង២៥ ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ថា មកដល់បពលបនោះអងគភាពរបស់បោកកាំពុងដាំបណីរ 
ការបលីការងារសាំខាន់ៗចាំនួនពីរគ ឺ ទី១ការបធវបីញ្ជ ីសារបពភ័ីណឍ បៅបលីកុោលភាជន៍ ថដលរកុមរសាវរជ្ញវបានរកបឃញី 
កនលងមក និងទ២ីការជួសជុលកុោលភាជន៍ណា ថដលអាចជួសជុលបាន។ បៅបពលខាងមុេបនោះ រកុមរបស់បោកនឹង 
បនថការងារ៣បផសងបទៀតគ ឺ សិកាលមាតិអាំពកុីោលភាជន៍ បរៀបចាំបធវីពិព័រណ៍កុោលភាជន៍ និងបរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ ល 
អាំពីកុោលភាជន៍។ 
 
បោក ដ្ឋរទិន បថនទមថា រកុមការងារបានសបរមចកបុងការចុោះបញ្ជ ីសារបពីភ័ណឍ  ទ័ពជ័យរចួរាល់បហ្យីបានជ្ញង ៤០០០ 
បាំថណក និង ចុងសាំបរាងបានជ្ញង ២០០០បាំថណក។ រកុមការងារកាំពុងចុោះបញ្ជ ីវតទុបុរាណ ថដលបធវកីាំណាយបាន 
ពីតាំបន់បកាោះបករ ថដលអាជ្ញញ ធរអបសរាសហ្ការជ្ញមួយវទិាសាទ នសកិាអាសុីអាបគបយរ៍បបទសសងិហបូរ ីជ្ញង២០០០០ បាំថណក 
បហ្យីនិងមានការសកិាបថនទមបទៀតបៅបលីវតទុបុរាណទាំងបនាោះ បដីមផបីធវីការចុោះបញ្ជ ីតាមលកខណៈបបចចកបទសបៅបលីបាំ 
ថណកតូចៗ។ 
 
បោក ដ្ឋរទិន បញ្ញជ ក់បថនទមបទៀតថា អងគភាពកុោលភាជន៍អងគរបានផធុកបាំថណកកុោលភាជន៍បផសងៗមកពតីាំបន់អងគរ 
ដូចជ្ញ  ខាប បពា  បបងាា ង  ទ័ពជ័យ  ចុងសាំបរាង និងភាជន៍មកពីតាំបន់បកាោះថករ សរុបជ្ញង៩០០០០បាំថណក។ 
បរៅពីការងារចុោះបញ្ជ ីសារបពីភ័ណឍ  រកុមការងារក៏បានជសួជុលកុោលភាជន៍រចួរាល់បានចាំនួន១០ និងបទិតកុោលភាជន៍ 
ថដល មានបាំថណកមនិរគប់រគន់ បានជ្ញង១០០០ បថនទមបទៀត។  
 
នាបពលអនាគតអងគភាពបនោះបរគងនឹងបសបីបៅបណាថ សារមនធីរ ថដលមានតមាល់កុោលភាជន៍មួយចាំនួន ដូចជ្ញ សារមនធីរ 
រពោះនបរាតថមសីហ្នុ-អងគរជ្ញបដមី រពមទាំងសាទ ប័នរសាវរជ្ញវអនថរជ្ញតិមយួចាំននួបទៀត បដីមផយីកកុោលភាជន៍ទាំងបនាោះមក 
សិកាលមាតិតាមថបបវភិាគវទិាសាស្តសថទាំបនីប និងតមាល់ទុកសទិតបរកាមការរគប់រគងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផរីបបោជន៍ 
ដល់ជនានុជនថេមរជាំនាន់បរកាយសិកាថសវងយល់ ។ មិនរតឹមប៉ាុបណាត ោះអងគភាពបនោះ ក៏បរគងនឹងបបាោះពុមពផាយនូវសាប ដដ 
សិការសាវរជ្ញវរបស់េលួនជ្ញសាលរណៈផងថដរ។ 
 
បៅកបុងកិចចរបជុាំបបចចកបទសដនគណៈកមាម ធកិារអាយសុសុី-ីអងគរ កាលពីថេមថុិនា ឆ្ប ាំ២០១៥ អងគរបជុាំបានសបរមចឲ្យ 
បបងាីតអងគភាពកុោលភាជន៍អងគរប ងី ថដលសទតិបៅបរកាមមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ និង តមាល់ឯកសារអងគរ ដន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ កមមវតទុសាំខាន់ដនការបបងាីតអងគភាពបនោះ គឺ បដីមផថីថរកា និងសកិាលមាិតអាំពីកុោលភាជន៍ថេមរថដល 
រកុមរសាវរជ្ញវលល ប់បានរកបឃញីកនលងមក៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះរោុះបរសីាំណង់ទវ រថដកេុសចាប់កបុងតាំបន់បុរាណវតទុរតវូការពារដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បៅោង ចដថងទ២ី៦ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ នាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់និងសហ្របតបិតិថការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សហ្ការ 
ជ្ញមួយកងរាជអាវុធហ្តទបេតថ អងគភាពនគរបាលការពារបបតកិភណឍ  សបងការនគរបាលបេតថបសៀមរាប និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន 
បានចុោះរុោះបរសីាំណង់ទវ រថដក សង់បដ្ឋយគម នការអនុញ្ញដ តបៅសងាា ត់បគកចក (តាំបន់២) រកុងបសៀមរាប បនាធ ប់ពមីាច ស់ 
កមមសិទនមិិនបគរពតាមការសនាថារុោះបរបីដ្ឋយេលួនឯងតាមការកាំណត់។ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 352   

បោងតាមរពោះរាជរកឹតយសថីពកីារកាំណត់តាំបន់និងការចាត់ថចងរគប់រគងតាំបន់បសៀមរាប-អងគរ បលេ០០១ នស ចុោះដថងទី២៨ 
ថេឧសភា ឆ្ប ាំ១៩៩៤ មារតា៤ បានបញ្ញជ ក់ថា៖ តាំបន់ឧទានបុរាណវតទុរតូវការពារ (តាំបន់២) មានសាំណល់បុរាណវតទុរតូវ 
ការពារទប់ទល់នឹងការបរបីរបាស់ដីធលីបផថសផ្អថ ស និងការអភិវឌណមិនសមរសប ។ តាំបន់បនោះមានសារៈសាំខាន់ចមផងបរពាោះជ្ញ 
តាំបន់រទនាប់សរមាប់ការពាររមណីយដ្ឋឌ នមានរបាសាទ។ មា៉ាងបទៀត េលឹមសារដនបសចកថីសបរមចសថីពកីារកាំណត់បទដ្ឋឌ ន 
អបកបរបីរបាស់ដីធលីបៅតាំបន់១នងិតាំបន់២ កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបសៀមរាប-អងគរ បលេ៧០ សសរ ចុោះដថងទី១៦ ថេវចិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០០៤ មារតា១ក៏បានបញ្ញជ ក់ោ៉ា ងចាស់ថា ដីធលីទាំងអស់ថដលសទតិបៅកបុងតាំបន់១និងតាំបន់២ គឺជ្ញដីសាលរណៈ 
របស់រដឌថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមានភារកិចច កាតពវកចិចរតូវរគប់រគង ថថរកា និងអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាព។ 
 

ទក់ទងនឹងករណីដកហូ្ត រុោះបរសីាំណង់េុសចាប់ខាងបល ី បោក គង់ មរកត របលនសថទីីនាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់ និង 
សហ្របតបិតថិការបានរបាប់ថា ៖ សាំណង់ទវ រថដកថដលរកមុការងារចុោះបៅរុោះបរបីនោះ មានរបថវង៣.៥០ថម៉ារត (ទវ រ២ផ្អធ ាំង) 
កមពស់២.៥០ថម៉ារត មានមាច ស់ប ម្ ោះ បលក ចាំបរនី មុេងារជ្ញនគរបាលបទសចរណ៍។ បរៅពីសាងសង់របងទវ រថដក បដ្ឋយ 
មិនមានសុាំលេិិតអនុញ្ញដ តពអីាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បោក ចាំបរនី ក៏បានបធវីរបងសុីម៉ាង់ត៍ហ្ ុ៊ុំព័ទនដី ូត៍របស់គត់រចួបហ្យីថដរ 
កបុងបាំណងបរមុងនងឹសាងសង់លាំបៅដ្ឋឌ ន។ បនោះជ្ញទបងវីមយួថដលេុសពីចាប់ថដលបានកាំណត់បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ។ 
 

បោក មរកត ក៏បានបញ្ញជ ក់ថដរថា រសបតាមេលឹមសារដនបសចកថសីបរមចបលេ៧០ សសរ ចុោះដថងទ១ី៦ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៤  
របការ២ គឺអបករសុកអងគរថដលរស់បៅកបុងតាំបន់១និងតាំបន់២ គឺមានសទិនិរុោះបរជីួសជុលផធោះចាស់រទុឌបរទមឬសង់ផធោះថមជីាំនួស 
ផធោះចាស់បាន បដ្ឋយមានការអនុញ្ញដ តពសីមតទកិចចដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ។ ចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌថដលមានផធោះនងិរស់បៅយូរ 
លង់ណាស់មកបហ្យីកបុងតាំបន់បនោះ អាចរស់បៅបនថបទៀតបាន បដ្ឋយមិនមានការបដញបចញពីភូមដិ្ឋឌ នប យី។ កបុងបនាោះ 
របជ្ញពលរដឌមានសិទនិរគប់រគង និងចាត់ថចងដីធលតីាមរូបភាពបផធរមរតកបៅឱ្យញាតសិនាថ ន ឬលក់ឱ្យអបកភូមិផងជ្ញមួយគប  
បានថតហាមឃាត់លក់ឱ្យអបកចាំណូលថម ីឈមួញដ ីកបុងបគលបៅបធវីអាជីវកមមយកចាំបណញ។  
 

បថនទមពីបនាោះបោក បសឿន ធ ី របលនបគលបៅ១របចាាំការបៅសងាា ត់បគកចកបានរបាប់ថា៖ មុននឹងរុោះបរទីវ រថដកបនោះ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានជូនដាំណឹងបៅមាច ស់សាំណង់ នងិបធវីកិចចសនាោយលកខណ៍រមួគប រចួមកបហ្យីកាលពីដថងទ២ី៥ 
ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ បដីមផទុីកឱ្កាសឱ្យគត់រុោះបរបីដ្ឋយេលួនឯងតាមការបសបសុីាំរបស់សាមីេលួន។ កបុងបនាោះមាច ស់សាំណង់ក៏ 
បានរពមបរពៀង បហ្យីទទួលសាគ ល់ថាេលួនពិតជ្ញកាំពុងសាងសង់សាំណង់បដ្ឋយគម នចាប់អនុញ្ញដ តពអីាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពិត 
ថមនរពមទាំងយល់រពមបញ្ឈប់សកមមភាពសាងសង់បនថបទៀត និងរុោះបរបីដ្ឋយេលួនឯងបៅដថងទី២៦បនោះ ថតដល់កាំណត់មាច ស់ 
សាំណង់ថបរមនិបធវីតាមការសនា បទីបរកុមការងាររតូវអនុវតថបៅតាមចាប់បដ្ឋយមិនអាចបលីកថលងចាំបពាោះបុគគលណាមាប ក់ 
ប យី៕ 
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កាំណាយរសាវរជ្ញវបងាហ ញថាបរាងសតិសាំរទិនបៅសម័យអងគរធាំជ្ញងបគបងាស់បៅអាសុអីាបគបយ ៍
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
  
គបរមាងរសាវរជ្ញវ “រពោះរាជបរាងសិតសាំរទិនកបុ ងរពោះបរមរាជវា ាំងអងគរធាំ” ថដលកាំពុងអនុវតថបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង 
សាោបារាាំងចុងបូព៌ា (EFEO) បានបងាហ ញថា ជនជ្ញតិថេមរមានបរាងសលបោហ្កមមធាំ និងរបណីតជ្ញងបគបៅអាសុ ី
អាបគបយ។៍ លទនផលបឋមដនកាំណាយរសាវរជ្ញវ បៅកបុងរពោះបរមរាជវា ាំងអងគរធាំសម័យអងគរបនោះ ថថមទាំងបងាហ ញថា ទាំបនៀម 
ដនការផលតិបោហ្កមមរបស់បុពវបុរសថេមរបៅថតបនថអាយុជវីតិបៅប យីសពវដថង។ 
 
ការអោះអាងថបបបនោះ រតូវបានបធវីប ងីរមួគប បដ្ឋយ បោកបណឍិ ត Brice VINCENT តាំណាងសាោបារាាំងចុងបូព៌ា និង 
បោក អុមឹ សុេរទិន ី អបករសាវរជ្ញវបុរាណវទិា ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នារពឹកដថងទី២៧ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ 
តាមបទបងាហ ញរបស់ បោក Brice ថដលថរបសរមួលបដ្ឋយ បោក អុមឹ សុេរទិន ី បញ្ញជ ក់ថា កាំណាយរសាវរជ្ញវបលីកបនោះ 
បានរកបឃញីចស្តងាា នសលបោហ្ៈចាំនួនពីរ ពុមពសរមាប់ចាក់ជ្ញរូបបផសងៗ រមួនឹងកបមធចកមធបីោហ្ៈតូចៗដូចជ្ញ ទង់ថដង ថដក 
និងសាំណជ្ញបដីម។ 
 
សាំណាកដនបោហ្ៈទាំងបនោះបញ្ញជ ក់ថា ថេមរបចោះវធិីផលិតបោហ្លតុ មានសាំរទិនជ្ញបដីម បៅជ្ញបរគឿងអលងាា រ សមាភ រៈបរបី- 
របាស់បផសងៗបានោ៉ា ងលា េណៈបពលថដលរបបទសដដទបទៀតបៅអាសុអីាបគបយម៍និទន់មាន។ អបករសាវរជ្ញវទាំងពីររូប 
អោះអាងថា តាាំងពីបបីកកាំណាយបៅដថងទ១ី១ រហូ្តដល់ដថងទី២៧ ថេកកាដ្ឋបនោះ រកុមការងារបានរកបឃញីកថនលងសលបោហ្ៈ 
និងកថនលងសិតបោហ្ៈបហ្យី ថតបៅមិនទន់បឃញីកថនលងដចបបោហ្ៈបៅប យី។ បោកបជឿជ្ញក់ថានងឹរបទោះបឃញីកថនលង 
ដចបបោហ្ៈកបុងបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះមិនខាន។ 
 
និោយពីទាំបនៀមដនការបធវីបរាងទងផលិតបោហ្ៈសរមាប់រពោះបរមរាជវា ាំងបនោះវញិ បោក អុមឹ សុេរទិន ីបញ្ញជ ក់ថា បរាងទងសល 
បោហ្ៈថដលរកុមការងារកាំពុងបធវីកាំណាយបនោះ គឺសទិតបៅភាគខាងបជងីដនរពោះបរមរាជវា ាំងសម័យអងគរ បហ្យីទាំបនៀមបនោះ 
បឃញីបៅបនថរហូ្តដល់សម័យលថងវក និងសម័យឧដុងគ និងរហូ្តដល់រពោះបរមរាជវា ាំងបៅភបាំបពញសពវដថង គឺសាោរចនា 
ហ្បងឹឯង។ បដ្ឋយថ កបៅឧដុងគ និងបនាធ យលថងវកក៏បៅមានសហ្គមន៍ផលិតបោហ្ៈ បៅខាងកបុងបរបិវណដនរពោះបរម 
រាជវា ាំងចាស់ បៅថតបនថមានដល់សពវដថងថដរ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ រពោះរាជវា ាំងដថ ថដលទទួលមរតកពីអងគរក៏មានលាំនាាំដូចគប  
បនោះថដរ។ បនោះជ្ញការបញ្ញជ ក់ោ៉ា ងចាស់ថា អារយធម៌អងគរបៅថតបនថមានជីវតិរហូ្តដល់សពវដថងបៅប យី។ 
 
បឆលីយតបនងឹសាំណួរ ថដលចង់ដឹងថា មានបហ្តុផលអវីថដរបទ ថដលបរាងទងសលបោហ្ៈសរមាប់រពោះរាជវា ាំងថតងថតបៅខាង 
បជីងបនាោះ បោក អុមឹ សុេរទិន ីពនយល់ថា រកុមការងារមិនទន់រកបឃញីមូលបហ្តុ បៅប យីបទ។ បោកបានពនយល់បដ្ឋយ 
បលីកឧទហ្រណ៍អាំពីបរាងសលថដកវញិ ថដលថាធមមតាបរាងសលថដកសម័យបុរាណ គឺបគបធវីបៅភាគឥសានដនភូមិករមនុសសរស់ 
បៅបហ្យីបៅដ្ឋច់អាំពីភូមិរសកុ បនោះជ្ញទាំបនៀមរបស់រពាហ្មណ៍កបុងរពហ្មញ្ដសាសនា ។ ចាំថណកបរឿងបរាងទងសលបោហ្ៈវញិ 
អបករសាវរជ្ញវមនិទន់អាចកាំណត់ពីបហ្តុផលបានបៅប យី។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា គបរមាងរសាវរជ្ញវ “រពោះរាជបរាងសតិសាំរទិនកបុងរពោះបរមរាជវា ាំងអងគរធាំ” គឺជ្ញគបរមាងសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា និងសាោបារាាំងចុងបូព៌ា (EFEO) ថដលរតូវបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវរយៈបពល៤ឆ្ប ាំ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ប ាំ 
២០១៩ ។ គបរមាងបនោះមានរកុមអនុវតថការងារចាំនួន៣រកុមធាំៗគ ឺ រកុមអបកបធវកីាំណាយ រកុមអបកសកិាវភិាគបៅសាោ 
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បារា ាំងចុងបូព៌ា និងរកុមអបកមួយបទៀត គឺបធវីវភិាគវទិាសាស្តសថកាំណត់អាយុកាលដនបាំថណកថដលរសាវរជ្ញវបានបៅសហ្រដឌ 
អាបមរកិ ។ គបរមាងបនោះ ក៏នឹងមានវគគបណថុ ោះបណាថ លដល់និសសតិបុរាណវទិាដនសាកលវទិាល័យភូមិនធវចិិរតវលិផៈ និង 
បុគគលិកដនអាជ្ញញ ធរអបសរា តាមរយៈការចុោះមកសិកាវភិាគបៅសាលពិបសាធន៍សាោបារាាំងចុងបូព៌ា និងបៅទីតាាំងកាំណាយ 
ផ្អធ ល់បៅកបុងបរបិវណរពោះបរមរាជវា ាំងបុរាណ បរកាយរពោះោនបសថចគមលង់៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរកដល់របជ្ញពលរដឌ២០រគសួារ 
ថដលបទីបថតឆលងទបនលបៅឃុាំខាប រសណាថ យ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បាននាាំ 
យកអាំបណាយជ្ញសមាភ រៈបរបីរបាស់សរមាប់ទរក និង ថវកិាជ្ញចាំណងដដផថល់ជូនជ្ញបនថបនាធ ប់ដល់ស្តសថីឆលងទបនល២០រគសួារ 
ថដលបៅកបុងភូមចិាំនួន២ គឺភូមិបកាោះរជុាំ និងភូមិទលួរកឡាញ់ ឃុាំខាប រសណាឋ យ រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប កាលពីរពឹក 
ដថងពុធ ទី២៧ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ។ 
 
សមាភ រៈទាំងបនាោះរមួមាន កស្តនថក កូនមុងសរមាប់ទរក បាំពង់ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ បខាអាវបីកាំបបល និងថវកិាពីរមុនឺបរៀល 
ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទីសថ ី
ការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតនកឹរឭក និងយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំង 
ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
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រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានចូលរមួនាបពលបនាោះ បានបញ្ញជ ក់ថាបពលបនោះថចកជូនចាំនួន 
២០រគសួារ បហ្យីដថងសុរកទ២ី៩ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារនឹងនាាំយកកញ្ច ប់សុេុមាលភាពរទរទង់មាថ យ និងទរក 
ចាំនួន១៧កញ្ច ប់បទៀត បដីមផថីចកជូនស្តសថ ី បទីបឆលងទបនលបហ្យីថមីៗ ចាំនួន១៧រគួសារ មកពីឃុាំរបដ្ឋក រសុកបនាធ យរស ី
បេតថបសៀមរាប។ 
 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ មានទាំហ្ាំ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា សទិតបៅកបុង៥រកងុរសកុ ២១ឃុាំសងាា ត់ និង១១២ភូម ិមានរបជ្ញពល 
រដឌរស់បៅរបថហ្ល១២មុឺននាក់។ រមណីយដ្ឋឌ នបនោះ រតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ីបបតកិភណឍ ពភិពបោក តាាំងពឆី្ប ាំ១៩៩២ មក 
បមល៉ាោះ។ ការចុោះបញ្ជ ីបនោះ មិនថមនមានរតមឹថតរបាងគរបាសាទបនាោះបទ បទសភាពវបផធម៌ បរសិាទ ន ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី 
ថដលជ្ញបបតិកភណឍ អរូបីដ៏សាំខាន់របស់អបករសកុកបុងឧទានអងគរ ក៏ជ្ញចាំថណកមួយដ៏សាំខាន់របស់បបតិកភណឍ ពិភពបោក 
ផងថដរ៕ 
 

     
 

     
 

គបរមាងអភិរកស និងជសួជុលរបាសាទអងគរវតថបដ្ឋយរកមុអបកជាំនាញជ្ញតិ និងអនថរជ្ញតិ 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
របាសាទបុរាណថេមរបៅបសៀមរាបអងគរចាំនួន៩១របាសាទ រតូវបានចាត់បញ្ចូ លកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោកកបុងចាំបណាម 
បនាោះរបាសាទអងគរវតថ ថដលបានសាងសង់ប ងីកបុងរាជយរពោះបាទសូរយវរ មន័ទ២ីនាបដីមសតវតសទី១២ កាំពុងទទលួបាននូវការ 
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ចាប់អារមមណ៍ជ្ញងបគ ពីសាំណាក់អបកបទសចរអនថរជ្ញត ិ ថដលបានមកទសសនាតាមរយ:ការឲ្យតដមលបលសីាប ដដសលិផៈ 
សាទ បតយកមមនិងចមាល ក់នានារបកបបដ្ឋយភាពរស់របវកី រសស់សាា ត និងផចិតផចង់។  
 
ថផាកបលីរបវតថិដនកិចចការអភិរកសរបាសាទអងគរវតថបានបងាហ ញថា កាំ ុងសតវតសទ១ី៦ដល់ទី១៨ គឺកបុងបពលរាជលនីរតូវបាន 
ផ្អល ស់បចញពីអងគរបហ្យី រពោះបាទចនធរាជ្ញ បុរត និងបៅរបស់រពោះអងគបានបធវីការជសួជុល និងបាំបពញបស្តងគប់បលីរចនាសមព័នន 
េលោះៗថដលមិនទន់បានបញ្ច ប់នារពោះរាជ្ញមុនៗ។ កបុងសម័យបរកាយៗមកបទៀតរបាសាទអងគរវតថរតូវបានសាទ ប័នអនថរជ្ញត ិ
មួយចាំននួបពាលគឺពីសាំណាក់សាោបារាាំងចុងបូព៌ា (EFEO) បានសបស្តងាគ ោះ និង ជួសជុលបលីរចនាសមព័ននបរគោះថាប ក់ និង 
រទុឌបរទមមយួថផបកធាំរបស់របាសាទ។ 
 
កិតថិនាមបលីតដមលដនរបាសាទអងគរវតថមិនរតមឹថតទក់ទញបភញៀវបទសចរមកទសសនាប៉ាុបណាត ោះបទ  ថតក៏បានទក់ទញសាទ ប័ន 
អនថរជ្ញតិមយួចាំននួចូលរមួចាំថណក កបុងកិចចការអភិរកស ជួសជុល តាមរយ:ការផថល់ជាំនយួថផបកបបចចកបទស។ បោក សយ 
សុភារនិធ មស្តនថីបបចចកបទសអភរិកសថមថដលកាំពុងបធវកីារជួសជុលចរមឹងបងាួចរបាសាទអងគរវតថបានបញ្ញជ ក់ថា បចចុបផនបការដ្ឋឌ ន 
ជ្ញត ិនិងអនថរជ្ញតិថដលកាំពុងដាំបណីរការអភិរកស និងជសួជុលថមបៅរបាសាទអងគរវតថមានចាំនួន៤សាទ ប័នរមួមាន ៖  

 គបរមាងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលកាំពុងជួសជុលពរងឹងចរមឹងបងាួច នងិរចាាំងកសនិនុខាងលចិថផបកខាងបជីង 
របាសាទអងគរវតថរបថវង៤០ថម៉ារត ថដលរគប់រគងបលីថផបកបបចចកបទសផ្អធ ល់ពអីបកជាំនាញថេមរសុទនសាធ ដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា។ 

 គបរមាងរបស់របបទសអុីតាល ី   រមួសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា (APSARA-I.Ge.S) ថដលបទីបបញ្ច ប់បល ី
កិចចការជសួជុលបងាា ន់ដដនាគ បៅកាា រថបនខាងលិច និងរចាាំងកសនិនុខាងលិចរបាសាទអងគរវតថកបុងដាំណាក់កាល 
ទ២ី របថវង៤០ថម៉ារតកាលពីចុងថេ ធបូ ឆ្ប ាំ ២០១៥កនលងបៅ។ 

 គបរមាងជសួជុលកាច់ចមាល ក់ និង ចមាល ក់បទពអបសររបស់របបទសអា មឺ៉ាង់សហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
(APSARA-GACP) ។ បចចុបផនបគបរមាងបនោះកាំពុងជសួជុលបនាធ ន់បលីសាទ នភាពេូចខាតរបស់កាច់ចមាល ក់បលីថផថរ 
បហាជ្ញង ចមាល ក់បលីជញ្ញជ ាំងបៅរតួខាងបលកីាំពូលដនប៉ាមរជងុពាយព័យរបស់តបរាងទងទ២ីរបាសាទអងគរវតថ។ 

 គបរមាងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង សាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា ដនរបបទសជប៉ាុន (APSARA-SOPHIA) : 
គបរមាងបនោះកាំពុងបរៀបចាំ នងិសិកាបលីថផនការលមាិតបដមីផជីួសជុលសាព នហាលខាងលិចដនរបាសាទអងគរវតថកបុង 
ដាំណាក់ទ២ី ថដលបទីបថតបបកីពិធីសបមាព ធការដ្ឋឌ នកាលពីដថងទី៩ ថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅ។ 

 
បដ្ឋយថ កបៅឆ្ប ាំ២០០៨ គបរមាងមូលនិធិរបាសាទពិភពបោក (WMF) របស់សហ្រដឌអាបមរកិ បានជួសជុលដាំបូល 
បរាងទងកូរសមុរទទកឹបដ្ឋោះកបុងបាំណង គឺការពារជរមាបទឹកថដលហូ្ររសក់ពីដាំបូលមកបលីជញ្ញជ ាំង ថដលនាាំឲ្យមានការ 
េូចខាត និងពុកផុយដល់ដផធបរឿងចមាល ក់បលីជញ្ញជ ាំង បហ្យីបានបញ្ច ប់កិចចការជសួជុលបនោះបៅឆ្ប ាំ២០១២៕ 
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អបកជាំនាញកសកិមមចិនចុោះមកសកិាទីតាាំងគបរមាងពិព័រណ៍កសកិមមផធោះកញ្ច ក់បៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
  
របលនរកុមហ្ ុន Forword (Cambodia) Argricultural Development Co.Ltd បាននាាំអបកជាំនាញកសិកមមរបស់េលួន 
ចូលជួបពិភាកាការងារជ្ញមយួ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី របលនគបរមាងភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក និងសិកាទីតាាំងកបុងភូមិរុន 
តាឯកបដីមផបីធវីកសកិមម កាលពីដថងទី២៧ ថេមិនថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦។  
 
ការចុោះរតតួពិនតិយទីតាាំងបៅបពលបនោះ គឺអនុបោមតាមអនុសសរណៈបោគយល់គប រវាងភាគីចិនជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បដីមផបីបងាីតឧទានពិព័រណ៍ពាណិជជកមម កសិកមមគាំរូ ជ្ញលកខណៈផធោះកញ្ច ក់។ គបរមាងបនោះជ្ញថផបកមួយដនគបរមាង CAPROC 
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ថដលរដ្ឋឌ ភិបាលចនិសហ្ការជ្ញមួយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជ្ញបដីមផបីលីកកមពស់វស័ិយកសិកមមបៅកបុងបេតថបសៀមរាប 
ក៏ដូចជ្ញបណាថ បេតថបផសងៗបទៀតដនរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ។ 
 
បោក Lan Tian Hoa របលនរកុមហ្ ុន Forword (Cambodia) Argricultural Development Co.Ltd បានបងាហ ញនូវ 
ចាំណាប់អារមមណ៍ថា ៖ ការបរជីសបរសីយករុនតាឯកជ្ញបគលបៅបបងាតីឧទានពិព័រណ៍ពាណិជជកមម កសិកមមគាំរូ ក៏បរពាោះ 
ទីបនោះមានដផធដធីាំទូោយ និងមានភាពអនុបរគោះចាំបពាោះការបធវីកសិកមមផង។ ពួកបយងីបានសិកាបលទីីតាាំង ពិភាកាអាំពីការ 
បធវីផធោះកញ្ច ក់ (របថវង កមពស់ ពណ៌) របព័ននទកឹ កថនលងសថុកទឹក លកខេណឍ កបុងការបធវីកសកិមម ការរកកមមករ និងជួបជ្ញមួយ 
អបកជាំនាញកសកិមមថេមរ បដីមផបីឈវងយល់បថនទមពីការបធវីកសិកមមបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកកនលងមក។ បយងីបធវីបនោះបដមីផបីធវ ី
ជ្ញគាំរូដល់របជ្ញជនបៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកផង បដីមផពីាណិជជកមមផង ក៏ដូចជ្ញជួយអភិវឌណទីបនោះឱ្យជ្ញកាល យជ្ញកថនលង 
កសិកមមដ៏លផផីងថដរ។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី បានបញ្ញជ ក់ថា ការចុោះមកសកិាទីតាាំងបនោះ គឺបដីមផពីិនិតយបមលីលទនភាព និងរកវធិីជួយរបជ្ញជន 
បៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកឱ្យកាន់ថតមានបសដឌកចិចលារបបសីរតាមរយៈការបធវកីសិកមម។ ការបបងាីតឧទានពិព័រណ៍ពាណិជជកមម 
កសិកមមគាំរូ ក៏នឹងនាាំផលលាដល់របជ្ញជនបៅទីបនោះឱ្យកាន់ថតមានជាំនាញបធវកីសិកមមផងថដរ បរពាោះគត់បានទទលួបបចចក 
បទសថមីពអីបកជាំនាញចនិបថនទមពីអបកជាំនាញបផសងៗ ។ មួយវញិបទៀត គត់ក៏អាចរកកដរមបានតាមរយៈការងារកបុងកសដិ្ឋឌ ន 
បនោះដូចគប ។ បរៅពីបនាោះ តាមរយៈការបធវីកសិកមមផធោះកញ្ច ក់គាំរូបនោះ ក៏នឹងជួយទក់ទញបទសចរជ្ញត ិ អនថរជ្ញតិឱ្យចូលមក 
ទសសនាតាំបន់រុនតាឯក ក៏ដូចជ្ញឧទានអងគរបានកាន់ថតបរចនីផងថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបថជ្ញញ ដ្ឋាំបដីមបឈឲី្យបានោ៉ា ងតិច៦មឺុនបដីមមុនចប់រដូវបភលៀង 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
  
តាាំងពីបដីមថេមិថុនាមក គឺចាប់ពីបពលថដលបភលៀងចាប់បផថមីលល ក់ នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និង 
បរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានសរមកុដ្ឋាំបដីមបឈជី្ញបនថបនាធ ប់ទាំងកបុង និងបរៅរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ គិតមកទល់នឹង 
ចុងថេកកាដ្ឋបនោះ មានកូនបឈជី្ញង៣មុនឺបដីមបហ្យី ថដលរតូវបានដ្ឋាំកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ មុននឹងផុតរដូវបភលៀងបៅ 
ចុងកញ្ញដ  ឬបដីមថេតុោ នាយកដ្ឋឌ នជាំនាញរគប់រគងដរពបឈមីួយបនោះបបថជ្ញញ ដ្ឋាំកូនបឈឲី្យបានោ៉ា ងតចិ៣មុឺនបដមីបទៀត។ 
មានរបសាសន៍កបុងពិធដី្ឋាំកូនបឈ៥ីពាន់បដីមបៅចបនាល ោះភូមអិារកសសាវ យ និងភូមិអញ្ញច ញ នារពឹកដថងទី២៩ ថេកកាដ្ឋ 
ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បោក ននិ ចាន់សាបមៀន របលននាយកដ្ឋឌ ននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ ន 
បញ្ញជ ក់ថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានដ្ឋក់ថផនការដ្ឋាំកូនបឈកីបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរឲ្យបានោ៉ា ងតចិ៦មុឺនបដមីកបុងមយួឆ្ប ាំ។ 
នាយកដ្ឋឌ នបានអនុវតថថផនការបនោះជ្ញបបណថី រៗ បដ្ឋយថបងថចកការដ្ឋាំជ្ញពីររបបភទ គឺ ដ្ឋាំបដ្ឋយមស្តនថ ី បុគគលិក និងកមមករ 
របស់នាយកដ្ឋឌ នជ្ញរបចាាំបរៀងរាល់ចុងសបាថ ហ៍្ និងដ្ឋាំបដ្ឋយរបជ្ញពលរដឌតាមរយៈការផថល់ជូនបៅអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន អងគការ 
ឬវតថអារាមតាមការបសបសុីាំជ្ញក់ថសថង។ 
 
បោក សាបមៀន បថនទមថា សរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមអបងាតដផធដទីាំបនរសរមាប់ដ្ឋាំបដមីបឈបីាន មានចាំននួ៩០ហ្កិតា 
កបុងបនាោះ៦០ហ្កិតាគឺសរមាប់ថាប ក់ដឹកនាាំ និងគណៈរបតភូិជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតដិ្ឋាំកបុងបពលរបារពនពធិីមថងៗ ចាំថណក 
៣០ហ្កិតាបទៀត សរមាប់រកមុការងារដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា របជ្ញពលរដឌ និងសិសានុសិសសដ្ឋាំតាមសាទ នភាពជ្ញក់ថសថង។ 
“ដផធដីទាំបនរថដលអាចដ្ឋាំបដីមបឈីបាន មិនថមនមានន័យថា អត់បដីមបឈីបសាោះបនាោះបទ ជ្ញក់ថសថង ពិធីដ្ឋាំកបុ ងដថងបនោះ 
គឺបយីងដ្ឋាំបឆ្ល ោះៗ តាមចបនាល ោះណាថដលមិនមានបដីមបឈី បដីមផីបបងាីតគរមបដរពបឈី កុាំឲ្យមានចបនាល ោះដីទាំបនរ”។ 
 
បដ្ឋយនិោយពកីារថថទាំវញិ បោក សាបមៀន បញ្ញជ ក់ថា បដីមបឈថីដលបយងីបានដ្ឋាំបៅចបនាល ោះដរពថដលមានរសាប់បយងី 
មិនអាចចូលឡានមកបរសាចបានបទ ដូបចបោះបទីបបយងីបរជីសបរសីកូនបឈ ី ថដលអាចរស់បានបដ្ឋយមិនចាាំបាច់បរសាច។ 
ចាំថណក កូនបឈមីួយចាំនួនបទៀត ថដលរតូវការបរសាចទកឹបរចីន បយងីដ្ឋាំបៅតាមមាត់ផលូវ ទីលល ថដលឡានអាចចូលបៅ 
បរសាចបានបៅរដូវរបាាំង។ ថតបទោះជ្ញោ៉ា ងណា របលននាយកដ្ឋឌ នរូបបនោះអោះអាងថា បដីមបឈថីដលបានដ្ឋាំជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ 
អាចរស់បានចបនាល ោះពី៧០បៅ៨០%ប៉ាុបណាត ោះ។ បញ្ញហ មិនថមនបដ្ឋយសារអាកាសលតុថតមា៉ាងបទ ថតក៏បណាថ លមកពីរបជ្ញ 
ពលរដឌេលោះថដលមិនបានយល់ រពថលងបគរកបីបៅជ្ញន់ ឬចងបគនឹងកូនបឈថីដលបទបីដ្ឋាំក៏មានថដរ។ កបុងន័យបនោះ បោក 
ក៏បានអាំពាវនាវឲ្យរបជ្ញពរលដឌ និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ចូលរមួដ្ឋាំនងិថថរកាទាំងអស់គប  បរពាោះមិនអាចនរណាមាប ក់ ឬ 
សាទ ប័នណាមួយបធវបីាន បដ្ឋយមិនមានការចូលរមួពីរបជ្ញពលរដឌ និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នបនាោះប យី។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា កបុងពធិីដ្ឋាំកូនបឈរីពឹកមញិបនោះ តាម បោក សូ សារ ៉ាម របលនការោិល័យដ្ឋាំបឈ ីឲ្យដឹងថា មានសសិានុ 
សិសសមកពីអនុវទិាល័យរសោះរសង់ចាំននួ១៥០នាក់ របជ្ញពលរដឌមកពសីងាា ត់នគរធាំ១០០នាក់ និងមស្តនថីបុគគលិកដនអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរា១០០នាក់។ ពធិីដ្ឋាំកូនបឈបីនោះបានដ្ឋាំបលីដផធដី២៥ហ្កិតា តាមចបនាល ោះដីដរពថដលទាំបនរ ថដលមានរបបភទ 
បឈបីបង កបកាោះ ធបង់ រគញូង គគីរ និងរ ាំដួល សរុប ៥០០០បដីម៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផថល់បបចចកបទសកសកិមមធមមជ្ញតិដល់របជ្ញពលរដឌរបាាំរសកុបៅកបុង តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគររគបដណថ ប់បលីដផធដ៤ី០១គី ូថម៉ារតកាបរ ៉ាថដលមាន១១២ភូម ិ២១ឃុាំ/សងាា ត់ និង៥រសកុ/រកុង បហ្យីជ្ញ 
តាំបន់មានបទសភាពវបផធម៌ វាលថរសធាំលវងឹបលវីយ របាងគរបាសាទោយ ាំជ្ញមយួភូមដិ្ឋឌ នអបករសុករស់បៅ ។ សាទ នភាព 
ភូមិសាស្តសថ និង សកាថ នុពលបសដឌកិចចកបុងតាំបន់មានអាំបណាយផល បទីបនាាំឲ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាប់យកវស័ិយកសកិមម 
សរមាប់ អភិវឌណន៍សហ្គមន៍បដ្ឋយផារភាជ ប់ជ្ញមួយកចិចថថរកាការពាររមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរ បដ្ឋយយកចតិថទុក 
ដ្ឋក់ផថល់បបចចកបទសកសិកមមធមមជ្ញតិដល់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
បដីមផជីួយបលីកសធួយជីវភាព របស់ពួកគត់ឲ្យកាន់ថតលារបបសីរប ងី ។ 
   
បោក សុមឹ ថន អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍កសកិមម និងសហ្គមន៍ទទលួបនធុកកចិចការអភិវឌណន៍សហ្គមន៍បានមាន 
របសាសន៍ឲ្យដឹងថានាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍កសកិមមនងិសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានចាត់ថចងរកុមភាប ក់ងារអភិវឌណន៍ 
សហ្គមន៍ចុោះ បៅផថល់របកឹាបោបល់បបចចកបទសកសកិមមធមមជ្ញតដិល់របជ្ញពលរដឌរបាាំរសុក/រកុងរមួ មានរកុងបសៀមរាប 
រសុកអងគរធាំ រសុកពកួ រសុករបាសាទបាគង រសុកបនាធ យរសី ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ និងភូមធិមមជ្ញតិរុន 
តាឯកបដីមផរីមួចាំថណកបលកីកមពស់ករមតិជីវភាពរបស់របជ្ញពលនរដឌ និងថថរកាការពារបរសិាទ ន ។  
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បោកបានបនថថា បបចចកបទសកសកិមមធមមជ្ញត ិ ថដលរកមុការងារជាំនាញបយងីចុោះបៅផថល់ជូនរបជ្ញពលរដឌបនាោះមានបបចចក 
បទសចិញ្ច ឹមសតវ បបចចកបទសបធវីថរស បបចចកបទសដ្ឋាំដាំណាាំបថនលនិងថផលបឈ ី បបចចកបទសបធវីជីកាំប៉ាុសថិ៍ បបចចកបទសបធវអុីអីឹម 
បបចចកបទសផលតិថាប ាំកសិកមមធមមជ្ញត ិ ។ល។ បដ្ឋយបោកបញ្ញជ ក់ថាបដ្ឋយសារបបចចកបទសកសិកមមធមមជ្ញតិបនោះ មិនបរប ី
របាស់ថាប ាំគមី ី បហ្យីជ្ញបបចចកបទសធមមជ្ញតិថដលដូនតាបយងីបនសល់ទុកដល់សពវដថង ដូចថដលបយងីដងឹទាំងអស់គប បហ្យី 
ថាអាណាចរកអងគររបស់ដូនតាបយងីរកីចបរមនីដល់កាំពូលក៏បដ្ឋយសារបបចចកបទសកសកិមមធមមជ្ញតិបនោះឯង។ 
   

បោក សុមឹ ថន បានបថនទមបទៀតថា បបចចកបទសកសិកមមធមមជ្ញតិវាមានសារៈសាំខាន់ និងអតទរបបោជន៍ខាល ាំងណាស់ដល់ 
របជ្ញពលរដឌបដ្ឋយសារបបចចកបទសបនោះ មិនបធវីឲ្យប៉ាោះពាល់បរសិាទ ន មិនប៉ាោះពាល់សុេភាព មិនបធវីឲ្យេូចគុណភាពដ ី និង 
ទទួលបានទិនបផលេពស់រពមទាំងលក់បានដថលថថមបទៀតផង។ មា៉ាងវញិបទៀតបសាត បបចចកបទសបនោះ ក៏វាសមរសបសរមាប់ 
របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបរពាោះថា តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបនោះជ្ញតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នរស់បាន 
បសចកថីន័យថា មានរបជ្ញពលរដឌ បបតិកភណឍ វបផធម៌ នងិបរសិាទ នបៅជុាំគប  ថដលមានការទក់ទញបភញៀវបទសចរបាំផុតកបុង 
ការមកទសសនាបៅតាំបន់បនោះបដីមផថីសវងយល់អាំពជីីវភាពរស់បៅរបស់របជ្ញពលរដឌ 
របដពណីវបផធម៌ក៏ដូចជ្ញបរសិាទ នផងថដរ។ 
 

ទនធឹមនងឹការយកចិតថទុកដ្ឋក់អភិរកសរបាងគរបាសាទ ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី និងដរពបឈបីរសិាទ នបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ ន 
អងគរបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានេតិេាំរបឹងថរបងយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះការអភិវឌណជីវភាពក៏ដូចជ្ញសុេភាព របស់របជ្ញ 
ពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបដីមផឲី្យពួកគត់រស់បៅមានបសចកថីសុេផលូវកាយសបាយផលូវចិតថ និងមាន 
ជីវភាព ធូរលរថាុ ាំបថាីងថថមបទៀត ដូចពាកយបសាល កថា «អភិរកសបដីមផីអភិវឌណន៍ អភិវឌណន៍បដីមផីអភិរកស»៕ 
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ផ្នែកទ ី៨ 

ប្បចផំ្ខសីហា 

និសសតិសាកលវទិាល័យបមគងគកមពុជ្ញផុសផុលខាល ាំងចង់ដឹងការងារអភិរកសនិងអភិវឌណន៍បៅអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
   
កមមវធិីអប់រ ាំបបតិកភណឍ  បរកាមរបលនបទ “បបតិកភណឍ បដីមផីទាំងអស់គប  ទាំងអស់គប បដីមផីបបតិកភណឍ ” ថដលបរៀបចាំប ងី 
បដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ទទួលបានការចាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងពសីាំណាក់នសិសតិ ដនសាកលវទិាល័យបមគងគកមពុជ្ញ 
បេតថបសៀមរាប កាលពចុីងថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ។ បគលបាំណងដនកមមវធិអីប់រ ាំបនោះ គឺបបងានីចាំបណោះដឹងដល់ 
សិសស និសសតិ អាំពីការងារបបតិកភណឍ  និងបលកីទឹកចិតថឲ្យពួកបគចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុងកិចចការពារ ថថរកា និងបលីកតដមល 
មរតកដូនតា។ 
   
គបរមាងអប់រ ាំថដលរតូវបញ្ច ប់រតឹមថតបមា៉ា ង៨នងិ៣០នាទីយប់ បានអូសបនាល យរហូ្តដល់បមា៉ា ង១០យប់ បដ្ឋយសារថតមាន 
សាំណួរោ៉ា ងផុសផុលពីសាំណាក់នសិសតិថដលបានចូលរមួ។ សាំណួរទាំងបនាោះគពឺាក់ព័នននឹងការងារអភិរកស និង អភិវឌណន៍ 
របកបបដ្ឋយចីរវភាពបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរផ្អធ ល់ដូចជ្ញ បហ្តុផលថដលដ្ឋក់អងគរបៅកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោក 
បហ្តុផលថដលសសរេលោះដនរបាសាទអងគរវតថរងនូវភាពពុកផុយ បហ្តុផលថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមនិអនុញ្ញដ តឲ្យសាងសង់ 
លាំបៅឋានថមីកបុងតាំបន់អងគរជ្ញបដីម។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង និងជ្ញរបលនរកមុការងារចុោះអប់រ ាំបបតិកភណឍ តាមសាោបរៀន រមួនឹងអបកជាំនាញ 
រគប់ថផបកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបឆលីយោ៉ា ងចាស់ោស់តបនឹងសាំណួររបស់និសសតិ ។ បលីសពីបនោះ រកុមការងារក៏បាន 
បបីកឱ្កាស ឲ្យនិសសតិអាចបៅទសសនាបៅរមណីយដ្ឋឌ នបដ្ឋយផ្អធ ល់បៅបពលណាមួយ បដីមផឲី្យអបកជាំនាញបានពនយល់ 
ជ្ញក់ថសថង បៅទីតាាំងការដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ រពមទាំងបងាហ ញនូវឯកសារសាំខាន់ៗមយួចាំននួបទៀត បដីមផឲី្យនសិសតិអាចរសាវរជ្ញវ 
បថនទមបដីមផបីបងាីនចាំបណោះដងឹបលីការងារបបតកិភណឍ ។ 
 
កបុងរបសាសន៍បទិកមមវធិ ីឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បានសរបសីរដល់ទឹកចតិថរបស់រកុមនិសសតិទាំងអស់ថដលបានយកចិតថ 
ទុកដ្ឋក់ខាល ាំងបលីការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍កបុងតាំបន់អងគរ ។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា តាមរយៈសាំណួរោ៉ា ងផុសផុលបនោះ 
បញ្ញជ ក់ថា បាូនៗនិសសតិពិតជ្ញបានចាត់ទុកបបតិកភណឍ អងគរជ្ញវតទុដ៏មានតដមលរបស់េលួន បហ្យីេលួនទមទរការយល់ដងឹបល ី
ការងារអភិរកសទាំងបនោះ។ ឆនធៈដ៏មុតមាាំបនោះបហ្យី ថដលជ្ញកថីសងឃមឹរបស់ជ្ញតិបយងី។ ឯកឧតថមក៏បានជាំរុញទឹកចតិថដល់ 
និសសតិទាំងអស់ឲ្យមានការចូលរមួកបុងការងារអភិរកស នងិអភិវឌណន៍កបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ តាមអវីថដលេលួនអាចបធវបីាន 
ដូចជ្ញ តាមរយៈការបគរពរកមរបតិបតថិអងគរ បដីមផជី្ញគាំរូលាដល់មនុសសទូបៅ ការផសពវផាយអាំពីអងគរដល់ពភិពបោកតាម 
រយៈបណាថ ញសងគមជ្ញបដីម។ 
 
បនោះជ្ញបលកីទី២បហ្យី ថដលរកុមការងារអប់រ ាំបបតកិភណឍ  បានចុោះផសពវផាយតាមសាកលវទិាល័យកបុងបេតថបសៀមរាប 
បនាធ ប់ការចុោះអប់រ ាំបលីកទ១ីរតវូបានបធវីប ងីបៅសាកលវទិាល័យអងគរ កាលពីដថងទ២ី២ ថេកកាដ្ឋកនលងបៅ។ តាមគបរមាង 
រកុមការងារនងឹចុោះផសពវផាយរគប់សាកលវទិាល័យ វទិាសាទ នទាំងអស់កបុងបេតថបសៀមរាប និង បណាថ អនុវទិាល័យ 
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វទិាល័យទាំងអស់កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរទាំងមូល ។ បលីសពីបនោះ រកុមការងារក៏បរគងនឹងចុោះអប់រ ាំបបតិកភណឍ បនោះ 
ដល់នសិសតិតាមបណាថ សាកលវទិាល័យធាំៗបៅទីរកងុភបាំបពញ និងបណាថ បេតថមួយចាំនួនបទៀតថដរ៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរកដល់របជ្ញពលរដឌ១៩រគសួារ 
ថដលបទីបថតឆលងទបនលបៅឃុាំបាគង 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម សខុ លកខិណា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បាននាាំយកអាំបណាយជ្ញសមាភ រៈបរបីរបាស់សរមាប់ទរក និងថវកិាជ្ញចាំណងដដផថល់ជូនជ្ញបនថបនាធ ប់ដល់ស្តសថីឆលងទបនល១៩ 
រគួសារ ថដលបៅកបុងភូមិចាំនួន ៣ គឺ ភូមិសធឹងចាំនួន៤ នាក់ ភូមិតាបភាកចាំនួន៩ នាក់ និងភូមិលដលចាំននួ៦នាក់ ឃុាំបាគង 
រសុករបាសាទបាគង បេតថបសៀមរាប កាលពីរពឹកដថងអងាគ រ ទី០២ ថេសីហាឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះ។ 
 
សមាភ រៈទាំងបនាោះរមួមាន កស្តនថក កូនមុងសរមាប់ទរក បាំពង់ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ បខាអាវបីកាំបបល និងថវកិាពីរមុនឺបរៀល 
ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទីសថ ី
ការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតនឹករឭក និង យកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំង 
ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
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រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានចូលរមួនាបពលបនាោះ បានបញ្ញជ ក់ថាបពលបនោះថចកជូនចាំននួ១៩ 
រគួសារ បហ្យីដថងពុធទ០ី៣ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារនឹងនាាំយកកញ្ច ប់សុេុមាលភាពរទរទង់មាថ យ និងទរកចាំនួន 
១៨ កញ្ច ប់បទៀត បដីមផថីចកជូនស្តសថីបទីបឆលងទបនលបហ្យីថមីៗ ចាំនួន ១៨រគួសារ មកពីឃុាំដូនថកវ រសុកពួក បេតថបសៀមរាប។ 
 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ មានទាំហ្ាំ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា សទិតបៅកបុង៥រកុងរសកុ ២១ឃុាំសងាា ត់ និង១១២ភូម ិមានរបជ្ញពល 
រដឌរស់បៅរបថហ្ល១២មុឺននាក់។ រមណីយដ្ឋឌ នបនោះ រតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ីបបតកិភណឍ ពភិពបោក តាាំងពឆី្ប ាំ១៩៩២ មក 
បមល៉ាោះ។ ការចុោះបញ្ជ ីបនោះ មិនថមនមានរតឹមថតរបាងគរបាសាទបនាោះបទ បទសភាពវបផធម៌ បរសិាទ ន ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី ថដល 
ជ្ញបបតិកភណឍ អរូបដ៏ីសាំខាន់របស់អបករសុកកបុងឧទានអងគរ ក៏ជ្ញចាំថណកមួយដ៏សាំខាន់របស់បបតិកភណឍ ពិភពបោកផងថដរ៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរគងនឹងដ្ឋាំបដីមគុយឲ្យបានបរចីនបៅកបុងដរពតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ីបទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរគងនងឹដ្ឋាំបដីមគុយបៅកបុងដរពសទិតបៅ 
កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថដលថផលគុយនឹងផថល់ផលរបបោជន៍ោ៉ា ងបរចនីដល់របជ្ញពលរដឌរស់បៅតាំបន់បនោះ។ គាំនតិចង់ 
បបងាីតគបរមាងបនោះប ងី បដ្ឋយបានបមលីបឃញីនូវផលរបបោជន៍ចាំការដរពគុយគរមូរបស់របជ្ញពលរដឌមយួកថនលង ថដល 
សទិតបៅភូមិថបល់បបណាថ យ ឃុាំរបដ្ឋក រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប។ 
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បោក ននិ ចាន់សាបមៀន របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌និងបរសិាទ នបានមានរបសាសន៍កាល 
ពីដថងទ០ី១ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ ឲ្យដឹងថាការបបងាតីគបរមាងបនោះប ងីកបុងបគលបាំណងឲ្យរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុង 
តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ចូលរមួជួយថថរកាការពារដរពបឈផីង ទប់សាា ត់ការកាប់បាំផ្អល ញដរពបឈផីង និងជួយបលកីកមពស់ 
ជីវភាពរបជ្ញពលរដឌផងថដរ។  
 
បោកបានបនថថា បដ្ឋយរយៈកាលកនលងមក បយងីបានបឃញីរបជ្ញពលរដឌមួយរគួសារគត់បានកាប់ដរពបឈកីបុងចាំការគត់ 
ថដលមានដផធដី៦ហ្កិតាអស់២ហ្កិតា ថដលគម នបដមីគុយដុោះយកដីដ្ឋាំបដមីសាវ យថកវបលមៀតវញិ ចាំថណកដ៤ីហ្កិតាបទៀត 
ថដលមានបដីមគុយដុោះគត់បានរកាទុក។ បៅបពលសាវ យឲ្យផល គត់បានបបោះថផលសាវ យមួយហ្ចិតាយកបៅលក់បាន 
របាក់រតឹមថត៤០០ដុោល របៅ៥០០ដុោល រប៉ាុបណាត ោះ ។ ប៉ាុថនថដរពបឈថីដលមានបដីមគុយដុោះវញិកបុងមួយហ្ចិតាដូចគប គត់ 
របមូលផលថផលគុយលក់បានរបាក់ដល់បៅ១០០០ដុោល រឯបណាោះ ។ បដ្ឋយសារដរពបឈថីដលមានបដីមគុយរបស់គត់ផថល់ 
ផលរបបោជន៍បរចីនជ្ញងចាំការសាវ យ បទីបគត់ឈប់កាប់ដីដរពបឈយីកមកបធវីជ្ញចាំការសាវ យតបៅបទៀត។ 
 
បោកបថនទមថា បដ្ឋយមានគរមូខាងបលីបនោះ បទីបបយងីបធវកីារសាកលផងដ្ឋាំបដីមគុយកបុងដរពបៅផលូវ៦០ សទិនបៅភូមិរកវា៉ា ន់ 
សងាា ត់អងគរធាំ រកុង/បេតថបសៀមរាប ចាំនួន៣០០០បដីមបលីដផធដី២០ហ្ចិតា ។ រយៈបពល៣ឆ្ប ាំបរកាយមក បយងីបឃញីថា 
បដីមគុយចាប់បផថីមផថល់ផលឲ្យបដ្ឋយមានបចញថផលផ្អា កថបិបបណថី រៗបហ្យី ។ តាមរយៈបទពិបសាធន៍ថដលបយងីបធវីសាកលផង 
ទទួលបានបជ្ញគជ័យបនោះ បយងីនឹងបសបីសុាំគបរមាងបនោះបៅថាប ក់បល ី បដីមផបីធវីការផសពវផាយ ថណនាាំពីរបបៀបបណថុ ោះ និងដ្ឋាំ 
បដីមគុយ។ 
 
បោកបញ្ញជ ក់ថា បដីមផឲី្យរបជ្ញពលរដឌចូលរមួថថរកាការពារដរពបឈបីាន ទល់ថតពួកគត់បានទទលួផលរបបោជន៍ 
ពីដរពបឈ ី ថដលមានបៅថកផរតាំបន់ពកួគត់រស់បៅបនាោះ ។ ការបរៀបចាំថបបបនោះនងឹជាំរញុឲ្យមានការចូលរមួចាំថណករបស់ 
អបករសុកងាកមកដ្ឋាំបដីមគុយឲ្យបានបរចីនបដីមផថីថរកាដរពបឈផីង និង បបងាីនដរពបឈបីៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរឲ្យកាន់ 
ថតបរចីនប ងីផង បរពាោះកាលណាដរពបឈមីានបដមីគុយពួកគត់មិនអាចកាប់ដរពបឈបីនាោះបានបទ បដ្ឋយសារពកួគត់ 
ទទួលបានផលរបបោជន៍ពីបដីមគុយថដលវារប ងីតាមបដមីបឈបីនាោះថដរ។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងសហ្គមន៍កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគររយៈបពល៦ថេ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បរៅពីការងារអភិរកស បរៀបចាំ រគប់រគង និងអភិវឌណន៍តាំបន់អងគររបកបបដ្ឋយចីរភាព អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាតាមរយៈរកមុការងារ 
សហ្គមន៍បានចុោះសួរសុេទុកខ អប់រ ាំ សាថ ប់សាំណូមពរ ផលលាំបាក និងជួយបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ ជូនបងបាូនរបជ្ញជនបដ្ឋយ 
ផ្អធ ល់ដល់មូលដ្ឋឌ ន។  
  
ការងារសបូលរបស់រកមុការងារសហ្គមន៍ គឺចុោះផសពវផាយអាំពីភារកិចចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងអប់រ ាំបបតិកភណឍ ដល់ 
របជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរ ឱ្យបានយល់ចាស់ពតីដមលដនមរតកវបផធម៌ដូនតារបស់េលួន មានតាាំងពីរបាងគរបាសាទ ទាំបនៀម 
ទមាល ប់ ការរស់បៅ ការបគរពបូជ្ញនូវជាំបនឿបផសងៗថដលបធវជី្ញរបចាាំដថងតពីដូនតាមក។ បោងតាមរបាយការណ៍រយៈបពល៦ 
ថេដនឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចុោះបៅផសពវផាយ និងសួរសុេទុកខរបជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរបានចាំនួន១៩ភូម ិ
ថដលមានរបជ្ញជនចូលរមួ១១៣៤នាក់។ 
 
បរៅពីបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានចុោះពនិិតយនងិអនុញ្ញដ តឱ្យរបជ្ញជនតាមការបសបីរសុាំបដមីផសីាងសង់និងជួសជុលសាំណង់ 
តូចតាចថដលចាាំបាច់កបុងការរស់បៅបានចាំនួន១៧៤ករណី បដ្ឋយមនិបាច់បធវលីិេិតសាប មសុាំថបបបទសាងសង់ ឬជសួជុល 
មកទីសាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ ជ្ញមួយគប បនាោះ កាលពីរដូវរបាាំងបៅថ ហួ្តថហ្ងខាល ាំង បណាថ លឱ្យតាំបន់មយួចាំននួកបុង 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរទទលួរងនូវភាពរា ាំងសងួត និងគម នទឹកបរបីរបាស់ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានថចកទឹកជូនរបជ្ញជនបៅ 
សងាា ត់ទកឹវលិ ចាំនួន៥បលកី បសមីនឹង៣៥០០០លីរត។ បថនទមបលីការងារសងគម អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បាននាាំយកនូវថវកិា 
ចាំនួន៨០មុឺនបរៀលបៅចូលរមួកមមវធិីបុណយឆលងបចរត ថដលជ្ញទាំបនៀមរបស់អបករសុកអងគរផងថដរ បដីមផចូីលរមួ និងបលកីទឹក 
ចិតថរបជ្ញពលរដឌកបុងការរកានូវទាំបនៀមដ៏លាផូរផង់ពីបុរាណរហូ្តដល់បចចុបផនប។ 
 
កបុងរយៈបពល៦ថេដនឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថដរ រកុមការងារសហ្គមន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បាននាាំយកកញ្ច ប់គាំពារសុេុ- 
មាលភាពមាតានិងទរក ជ្ញអាំបណាយផ្អធ ល់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារពមទាំងបោកជាំទវ មកថចកជូនដល់ស្តសថីថដល 
បទីបនឹងសរមាលកូនបៅកបុងតាំបន់អងគរ បានចាំននួ៨៥៥នាក់ បសមីនឹង៨៥៥កញ្ច ប់ និង ថវកិាសរុបចាំនួន 
១៧,១០០,០០០បរៀល។ 
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រមួជ្ញមួយគប បនោះថដរ រកុមការងារក៏បានយកអាំបណាយរបស់ឯកឧតថមរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងបោកជាំទវ បៅថចក 
ជូនដល់របជ្ញពលរដឌរងបរគោះកបុងតាំបន់អងគរបដ្ឋយសារបភលីងបឆោះផធោះ រគួសាររងបរគោះបដ្ឋយសារេយល់កស្តនាថ ក់សរុប៥រគសួារ 
និងជនរងបរគោះមាប ក់បដ្ឋយសាររនធោះបាញ់ចាំនួន៤០មុឺនបរៀល និងយកស័ងាសីចាំនួន២០សនលឹកបៅឧបតទមភជូនរបជ្ញពលរដឌ 
រកីរករបក់ដាំបូលផធោះបាយបៅភូមិថបល់ទទឹង ឃុាំរពោះដ្ឋក់ រសកុបនាធ យរសី។ 
 
ថសថងបចញពីសកមមភាពទាំងបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថតងថតបៅថកផរ និងយកចតិថទុកដ្ឋក់រគប់បញ្ញហ ចាំបពាោះរបជ្ញពលរដឌ 
ទាំងសុេទុកខ ជីវភាពរស់បៅ សុេភាព ការសាងសង់ និងការអប់រ ាំ បធវីោ៉ា ងណាឱ្យរបជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរមានបសដឌកិចច 
លារបបសីរ ចាំបណោះដឹងទូលាំទូោយ និងមានភាពសុេសានថកបុងសងគមរគួសារ៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះផសពវផាយពីតនួាទីភារកិចចរបស់េលួនដល់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បៅដថងទី៤ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម សខុ លកខិណា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិង មស្តនថ/ីបុគគលិក 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សហ្ការគប ជ្ញមួយអភិបាលរសុក បមឃុាំ បមភូមបិានចុោះបៅផសពវផាយពីតួនាទភីារកិចចរបស់អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាកបុងការរគប់រគង ថថរកា ការពារ និងអភិរកសតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ចាប់សថីពីកិចចការពារបបតកិភណឍ  និងកចិច 
ការងារបផសងៗមួយចាំនួនបទៀតដល់របជ្ញពលរដឌបៅភូមិរតាច ឃុាំបលល័ងា រសុករបាសាទបាគង បេតថបសៀមរាប។ 
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ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា បានមានរបសាសន៍ឲ្យដឹងថារកុមការងាររបស់ឯកឧតថមចុោះមកផសពវផាយដល់របជ្ញពល 
រដឌកបុងដថងបនោះ គឺកបុងបគលបាំណងឲ្យរបជ្ញពលរដឌយល់កាន់ថតចាស់អាំពីតួនាទីភារកចិច និង ការងារថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បាននិងកាំពុងេិតេាំរបងឹថរបងបធវីបដីមផថីថរកាការពារ និងអភិរកសបបតិកភណឍ វបផធម៌ និងដរពបឈកីបុងតាំបន់អងគរ។ កបុងបនាោះ 
ឯកឧតថម ក៏បានបលីកប ងីពីការអនុញ្ញដ តចាប់សាងសង់ផធោះជូនរបជ្ញពលរដឌ និងការដ្ឋាំបដីមបឈបី ងីវញិបៅបលដីថីដល 
រកុមសុីមា៉ា ក់បានកាប់ឆ្ា របដីមផបីដ្ឋោះមីនអស់៨ហ្កិតាផងថដរ។ 
 

សទិតបៅកបុងឱ្កាសបនាោះថដរ បោក ននិ ចាន់សាបមៀន របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ ន 
ក៏បានបលកីប ងីពអីតទរបបោជន៍ដរពបឈ ី បដីមផឲី្យរបជ្ញពលរដឌជួយថថរកាដរពបឈ ី រមួមានដរពបឈជី្ញរបាាំងជយួការពារ 
េយល់បក់បបាកប៉ាោះពាល់របាសាទ ដរពបឈជីួយការពារទប់ការហូ្របរចាោះមិនឲ្យរតូវរបាសាទខាល ាំងបពក ដរពបឈជីួយរកា 
សាំបណីមរបាសាទ និងដរពបឈជីួយ ផថល់នូវបសាភណភាពដ៏រសស់សាា តដល់របាសាទរពមទាំងផថល់មលប់រតជ្ញក់ រតជុាំដល់ 
រសុកភូមផិង។ 
 

បោក ស ុន វទូិ អភិបាលរងរសុករបាសាទបាគងបានបលីកប ងីថាបោកពិតជ្ញសបាយរកីរាយ ថដលចូលរមួជ្ញមួយអាជ្ញញ - 
ធរជ្ញតិអបសរាកបុងកមមវធិីផសពវផាយបនោះ បហ្យីបោកសូមអរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលេតិេាំ 
អប់រ ាំផសពវផាយពីចាប់ទមាល ប់ និងតនួាទីភារកចិចកបុងថថរកាការពារ និងអភិរកសនូវសមផតិថបបតិកភណឍ វបផធម៌ផង និងជួយ 
បដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ បផសងៗជូនរបជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរបដីមផបីលីកសធួយជីវភាពពកួគត់ឲ្យមានបសចកថីសុេផង។  
 

គួរបញ្ញជ ក់ថាបៅកបុងការផសពវផាយបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបឆលៀតឱ្កាសចុោះបៅអនុញ្ញដ តចាប់សាងសង់ផធោះដល់មូល 
ដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ជូនរបជ្ញពលរដឌចាំននួ៣រគួសារ ថដលពកួគត់បានដ្ឋក់លិេិតបសបីសុាំសាងសង់ផធោះមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារចួរាល់ 
បហ្យីបដីមផជីួយសរមលួការលាំបាកកបុងបធវីដាំបណីរមកយក និងជួយកាត់បនទយការចាំណាយរបស់ពកួគត់ផងថដរ៕ 
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បញ្ញហ អនាម័យនិងទឹកសាា ត ជ្ញកងវល់ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារតវូបដ្ឋោះរសាយសរមាប់សហ្គមន៍កបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បដ្ឋយបមីលបឃញីពីផលវបិាកនិងផលប៉ាោះពាល់ដល់សុេភាពរបជ្ញជន បសដឌកចិចរគួសារ បសដឌកិចចជ្ញត ិការអភិវឌណធនលន 
មនុសស បរសិាទ ន និងវស័ិយបទសចរណ៍បៅកបុងតាំបន់អងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបរៀបចាំសកិាខ សាោមួយសថីអាំព ី
«ទឹកសាា តនិងអនាម័យ» កបុងគបរមាងសុវុឌណកិមមដនការសមាា តទឹក និងការរគប់រគងទកឹកបុងតាំបន់អងគរ នារពឹកដថងទី៥ 
ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
សិកាខ សាោបនោះគឺបផ្អថ តសាំខាន់បលីគបរមាងសាកលផងគាំរូដនគបរមាង ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមួយរដ្ឋឌ ភបិាល 
បារា ាំង បដីមផបីធវីការសកិាអាំពកីាររគប់រគងទឹកសាុយ ទឹកសាា ត ការសមាា តទឹក និងកាកសាំណល់បផសងៗបៅកបុងតាំបន់អងគរ 
បដ្ឋយមានឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយករងតាំណាងដ៏េពង់េពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាចូលរមួជ្ញអធិបតី។ កបុងបនាោះក៏មានវតថមានរបស់អគគនាយករងដននាយកដ្ឋឌ នពាក់ព័នន រកុមការងារសហ្គមន៍ 
អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន តាំណាងរបជ្ញជន បដីមផផី្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍គប និងសកិាបបចចកបទសលមាតិពីអបកជាំនាញ មកពគីបរមាង 
ទឹកសាា តនិងអនាម័យរបស់លនាគរពិភពបោក អងគការ IDE និងរកសងួអភិវឌណន៍ជនបទ ថដលមានបទពិបសាធន៍កបុង 
ការងារបនោះ ឱ្យសិកាខ កាមយកបៅអនុវតថបនថបៅតាមសហ្គមន៍កបុងតាំបន់អងគររបកបបដ្ឋយរបសិទនភាព។ 
 
បោក ចាន់ វរីៈ មស្តនថីគបរមាងទឹកសាា តនិងអនាម័យរបស់លនាគរពិភពបោក បានបលីកប ងីថា បញ្ញហ អនាម័យនិងកងវោះ 
ទឹកសាា ត មិនថមនជ្ញបរឿងមយួរគួសារ បហ្យីរគន់ថតបធវឱី្យកេវក់បរសិាទ នថតមួយមុេបទ ថតវាជ្ញបរឿងប៉ាោះពាល់ដល់ការរកី 
ចបរមីនដនរបបទសជ្ញតិទាំងមូលថដលរតូវយកចតិថទុកដ្ឋក់េពស់ បរពាោះវាប៉ាោះពាល់ដល់សុេភាពរបជ្ញជន បសដឌកិចច និងការ 
លូតោស់ ធនលនមនុសសកបុងការអភិវឌណសងគមផងថដរ។ បោកបញ្ញជ ក់បទៀតថា របជ្ញជនមួយចាំនួនធាំដនរបបទសកមពុជ្ញ 
ពុាំមានបងគន់សមរសបបរបីរបាស់ េលោះបទៀតកាំពុងបបនាធ របង់ពាសវាលពាសកាល និងេលោះបទៀតបរបិភាគទឹកថដលបានមកព ី
របភពមនិលារបបសីរ ជ្ញបហ្តុបណាថ លឱ្យជ្ញតិនិងរគសួាររតូវចាំណាយថវកិារាប់ោនដុោល រផងថដរកបុងមួយឆ្ប ាៗំ  បៅបល ី
បសវាសុេភាពសាលរណៈ និងការបាត់បង់ធនលនមនុសសបដ្ឋយសារជាំងឺថដលឆលងពីការេវោះខាតអនាម័យ និងទឹកសាា ត 
សរមាប់បរបីរបាស់។ 
 
ឯកឧត្តម ហង ់ទៅ ក៏បានបលីកប ងីថដរថា បដីមផទីក់ទញបទសចរឱ្យមកទសសនាតាំបន់អងគរ ឱ្យបានបរចនី និងសាប ក់ 
បៅបានយូរមានថតរបាសាទសាា តមិនរគប់រគន់បទ គឺរតូវឱ្យភូមិដ្ឋឌ នរបស់របជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរមានការរស់បៅសាា ត មាន 
អនាម័យ និងបរសិាទ នលា បរពាោះបទសចរជ្ញបរចីនបានចាប់អារមមណ៍បៅបលីបទសចរសហ្គមន៍ជ្ញបបណថី រៗបហ្យី ។ ឯកឧតថម 
បញ្ញជ ក់បទៀតថា ឥទនិពលដនកាំបណីនបទសចរជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំជ្ញបរឿងគួរឱ្យបមាទនៈ ថតក៏បធវីឱ្យមានកាំបណីនអបកចាំណូលរសុក 
ថដរ ថដលបធវឱី្យមានកាំបណីនដនទឹកសាុយ ទឹកសាា ត និងសាំរាមបកីនប ងីដូចគប  ថដលមិនរតមឹថតប៉ាោះពាល់ដល់សុេភាព 
របជ្ញជន បរសិាទ នបទ ថថមទាំងប៉ាោះពាល់ដល់បទសភាពវបផធម៌កបុងតាំបន់អងគរផងថដរ ពិបសសការបរបីរបាស់ថង់បាល សធិកបហ្យី 
ពុាំបានរគប់រគងសាំរាមទាំងបនោះបានរតមឹរតូវ។ 
 
ដូបចបោះ បដីមផបីលីកកមពស់ការរស់បៅសាា ត មានទឹកសាា តបរបិភាគនិងបរបីរបាស់រគប់គប  តាមរយៈគបរមាងថដល អាជ្ញញ ធរជ្ញត-ិ 
អបសរា សហ្ការជ្ញមយួរដ្ឋឌ ភបិាលបារា ាំង បានសិកានងិអនុវតថគបរមាងគាំរូអាំពទីឹកសាា ត និងអនាម័យបលីភូមិចាំននួ៤ភូម ិ
មានលកខណៈបផសងៗពគីប  គឺភូមិរសោះរសង់ខាងបជងី ភូមិរហាល (លកខណៈរបមូលផថុ ាំ) ថរសចងហូត (តាមដងផលូវ) 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 371   

និងោងដដ (ភូមិថដលមានផធោះដ្ឋច់ពីគប ) បដីមផសីាកលផងកបុងការពិបសាធន៍ មុននងឹយកបៅអនុវតថជ្ញក់ថសថងបលភូីមិទាំង 
១១២កបុងតាំបន់អងគរបដ្ឋយមានរកុមការងារសហ្គមន៍ជ្ញអបកផសពវផាយបនថ សាំបៅបធវោី៉ា ងណាឱ្យរបជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរ 
ទទួលបាននូវភាពសុេដុមរមនា៕ 
 

     
 

     
 

ករណីចមាល ក់អងគរ៖ បបីមយួឆ្ប ាំមយួោនប៉ាោះ មយួរយឆ្ប ាំបរកាយនឹងថលងបានប៉ាោះបទៀតបហ្យី 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
“កបុ ងឆ្ប ាំ២០១៥កនលងបៅបនោះ មានបភញៀវបរបទស និងថេមរមកទសសនាអងគរជ្ញង៤ោននាក់ បបីកបុ ងចាំបណាមបនាោះមានថតមួយ 
ោននាក់ មកប៉ាោះចមាល ក់ថតមយួបនាោះ របថហ្លមួយរយឬពីររយឆ្ប ាំបរកាយ កូនបៅបយីងនឹងថលងបានប៉ាោះ ឬថលងបានបឃីញ 
បទៀតបហី្យ ។ បនោះជ្ញករណីមួយថដលបយីងរតូវថតគិតគូរអាំពីការថថរកាអងគររបស់បយីង”។ បនោះជ្ញសមថីដ្ឋស់បតឿនថដល 
បលីកប ងីបដ្ឋយ បោករស ី អ ុ៊ុំ មា៉ា រា៉ាឌ ី អនុរបលនទទលួបនធុករមួដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរបៅចាំបពាោះមុេ 
និសសតិ ជ្ញង១០០នាក់ដនសាកលវទិាល័យបមស៍អុីសថ៍បអយបសៀ (USEA) បេតថបសៀមរាប កាលពីរពឹកដថងទ៥ី ថេសីហា 
ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ។ 
 
កបុងបទបងាហ ញដនកមមវធិអីប់រ ាំបបតិកភណឍ ដល់នសិសតិ តាមបណាថ សាកលវទិាល័យនានាកបុងបេតថបសៀមរាប បោករសមីា៉ា រា៉ា ឌ ី
បានគូសបញ្ញជ ក់ថា កាំបណីនដនវស័ិយបទសចរណ៍កបុងតាំបន់អងគរ មិនរតឹមថតផថល់នូវកាំបណីនបសដឌកចិចជ្ញត ិ និងផថល់ការងារ 
ដល់របជ្ញពលរដឌប៉ាុបណាត ោះបទ ថតក៏នាាំមកនូវបញ្ញហ មួយចាំននួផងថដរ បបីបយងីរគប់រគងមនិបានលាបទបនាោះ។ “បភញៀវបទសចរេលោះ 
គត់មក គត់មិនយល់ គត់ចងប់៉ាោះបនោះប៉ាោះបនាោះ ប ីងជ្ញន់បលីកថនលងហាមឃាត់ជ្ញបដីម ។ បញ្ញហ វាអាចនឹងប៉ាោះពាល់ដល់ 
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ចមាល ក់ឬថមរបាសាទ ឬប៉ាោះពាល់ដល់េលួ នគត់ផ្អធ ល់ក៏មាន។ បនោះជ្ញអវីថដលបយីងរតូវជួយគប  មិនអាចពឹងថតភាប ក់ងារដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាមាប ក់ឯងបានបទ។ បភញៀវបរចីន បយីងមិនអាចបរបីភាប ក់ងារមាប ក់ឲ្យតាមដ្ឋនបភញៀវមាប ក់បនាោះថដរ ដូបចបោះមានថតបយីង 
ជ្ញថេមរទាំងអស់ហ្បឹងបហី្យ ថដលបឃីញបគបធវីេុស រតូវជួយរបាប់ជួយពនយល់ឲ្យបានទន់បពល កុាំចាាំបាក់រលាំបហី្យ បទីបបាន 
សាថ យបរកាយ”។ 
 

ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង និង ជ្ញរបលនរកុមការងារចុោះអប់រ ាំបបតិកភណឍ តាមសាោបរៀនបានរ ាំឭក 
ដ្ឋស់បតឿន និង បលីកទឹកចិតថឲ្យយុវជនចូលរមួកបុងកិចចការថថរកាបបតិកភណឍ អងគរទាំងអស់គប  ។ បៅបពលថដលបយងី 
រសឡាញ់មានសាម រតីចូលរមួ បយងីនឹងរបងុរបយត័បមិនបធវីទបងវីថដលនាាំឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បហ្យីក៏មិន 
អនុញ្ញដ តឲ្យអបកណាមកបធវីអវីថដលប៉ាោះពាល់ដល់វតទុថដលបយងីរសឡាញ់នងិបគរពថដរ ។ បនោះជ្ញសាម រតីថដលជ្ញតិបយងីរតូវ 
ការ។ ទនធឹមនឹងបនោះ យុវជនក៏អាចចូលរមួផសពវផាយនូវរូបភាពលាៗ  និោយលាៗ ពីអងគរឲ្យពិភពបោកកាន់ថតបានដឹង 
បានឮ អាំពីភាពអសាច រយដនបបតកិភណឍ អងគររបស់បយងី តាមរយៈបណាថ ញសងគមបផសងៗជ្ញបដីម៕ 
 

     
 

     
 

របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតិចរកភពអងគរបានបញ្ច ប់បហ្យីជ្ញមយួនឹងអបកចូលរមួ២៣៧០នាក់ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
ទិវារត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតិចរកភពអងគរបលីកទី៣ រតូវបានចាប់បផថីម និងបញ្ច ប់បៅមុេរបាសាទអងគរវតថ នាដថងទី៧ 
ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ ចាំបពលថដលជុាំវញិតាំបន់អងគរទាំងមូលបពញបដ្ឋយបទសភាពដបតងោ៉ា ងរសស់បាំរពង ។ ពិធីបនោះបធវ ី
ប ងីបរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទថាង ខុន រដឌមស្តនថីរកសួងបទសចរណ៍ និងជ្ញរបលនគណៈកមាម ធិការជ្ញត ិ
អូឡាាំពិកកមពុជ្ញ។ 
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តាមរបសាសន៍បបកីកមមវធិីរបស់ ឯកឧត្តម ទថាង ខុន ពិធីរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតិចរកភពអងគរឆ្ប ាំបនោះ ទទួល 
បានការចូលរមួពសីាំណាក់អបករត់របណាាំងចាំនួន២៣៧០នាក់ ថដលមកពី៤៥របបទសបផសងគប  កបុងបនាោះបភញៀវជ្ញតចិាំនួន 
៩៧០នាក់។ ពិធីរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតចិរកភពអងគរថចកបចញជ្ញ៤របបភទគ ឺ ចមាង យ៤២គម ២១គម ១០គម 
និងចមាង យ៣គម។ 
 

ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដល 
បានចូលរមួរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងកបុងចមាង យ១០គមថដរ បានបញ្ញជ ក់ថា កបុងនាមជ្ញមាច ស់ផធោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានចូលរមួ 
កបុងពិធីរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងបនោះ តាមរយៈការបរៀបចាំសមាា តអនាម័យបរសិាទ ន និងបបីកបភលីងកបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល បដីមផ ី
ទទួលកមមវធិីដ៏មានសារៈសាំខាន់បនោះ។ ជ្ញមួយគប បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបថងវរបភញៀវ ថដលចូលបមលីរពោះអាទិតយរោះឲ្យ 
ចូលតាមរចកខាងបរកាយអងគរ បដីមផបីបញ្ច ៀសការកកសធោះចរាចរផងថដរ។ 
 

ឯកឧតថមបថនទមថា ពិធីរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតិចរកភពអងគរ ថដលបានបរៀបចាំប ងីបៅកបុងតាំបន់អងគរបនោះពតិជ្ញបធវីឲ្យ 
កិតិថសពធអងគរកាន់ថតលផេីចរខាច យបៅកាន់ពភិពបោកកាន់ថតខាល ាំង ជ្ញពិបសសចាំបពលថដលជុាំវញិតាំបន់អងគរកាំពុងរសស់បាំរពង 
បដ្ឋយធមមជ្ញតិនារដូវវសា នងឹនាាំឲ្យបភញៀវអនថរជ្ញតិសាគ ល់អងគរ និងបរសិាទ នអងគរកាន់ថតចាស់បទៀតផង។ 
 

ជ្ញមួយគប បនោះ កបុងនាមជ្ញមាច ស់ផធោះ ឯកឧត្តមសខុ សង្វា រ ក៏បានថថលងអាំណរគុណរពោះរាជវតថមាន ព្រះរជបុព្ត្៉ី 
Bajrakitiyabha Mahidol ដនរពោះរាណាចរកដថថដលបានចូលរមួកបុងទិវារត់របណាាំងបនោះ និងថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះ 
កមាល ាំងសមតទកចិច និងរកុមហ្ ុនឯកជននានា ថដលបានចូលរមួសហ្ការោ៉ា ងលា បធវីឲ្យពិធីរត់របណាាំងបនោះបានរបរពតឹថបៅ 
ោ៉ា ងរលូនតាាំងពីបដមីដល់ចប់៕ 
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រពោះសងឃនិងពុទនបរស័ិទគាំរទឱ្យវតថអារាមកបុងតាំបន់អងគរមានថផនការបម 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
នារពឹកដថងទ០ី៨ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ រពោះសងឃនិងពុទនបរស័ិទចាំណុោះបជីងវតថបៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ បានឯកភាព និង 
គាំរទទាំងរសងុឱ្យវតថអារាមកបុងតាំបន់ឧទានអងគរមានថផនការបម ។ ការឯកភាពបនោះបានបធវីប ងីបៅកបុងសកិាខ សាោសថីអាំព ី
ការបងាហ ញលទនផល គបរមាងអភិវឌណន៍បសដឌកចិចសហ្គមន៍និងបបតកិភណឍ  បៅកាត់ថា (ACHA) ដាំណាក់កាលទ២ី ឆ្ប ាំ 
២០១៦ ថដលបរៀបចាំបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួអងគការពុទនសាសនាបដីមផអីភិវឌណន៍ និងរកុមរបឹកាកិចចការវតថ 
អារាមបៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ ថដលរបរពតឹថបៅបៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។  
 
បោកធមមបណឍិ ត បហ្ង មណីចនិាថ  នាយកអងគការពុទនសាសនាបដមីផអីភិវឌណន៍និងជ្ញអបកសរមបសរមលួ កមមវធិីបានបលីក 
ប ងីថា គបរមាង ACHA គឺមានបគលបៅ រគប់រគងនិងថថរកាការពារបបតិភណឍ ដនឧទានអងគររបកបបដ្ឋយចីរភាព 
តាមរយៈការផថល់ភាពរកីលូតោស់ថផបកបសដឌកចិចនិងសុវតទភិាពបសផៀង ដល់របជ្ញពលរដឌថដលបៅកបុងតាំបន់អងគរ។ 
 
បោកធមមបណឍិ តបនថបទៀតថា ឆ្ប ាំទី២ ដាំណាក់កាលទ២ីដនគបរមាង ACHA មានវតថ បគលបៅចាំនួន២៣កបុងចាំបណាមវតថ 
ទាំង៣៩ បៅកបុងតាំបន់អងគរថដលរតូវអនុវតថថផនការបម បដ្ឋយមានការឯកភាពពីវតថសាមនីិងពុទនបរស័ិទ។ រពោះសងឃគជឺ្ញដដ 
គូ សាំខាន់កបុងការបធវីឱ្យគបរមាងកមមវធិីរបរពឹតថបៅបដ្ឋយបជ្ញគជ័យ និងការបញ្ជូ នសារបៅកាន់របជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរអាំពីការ 
ថថរកាបបតិកភណឍ ដ៏មានរបសិទនភាព បរពាោះរពោះសងឃមានឥទនិពលេពស់បលីពុទនបរស័ិទកបុងសងគមថេមរ។ ចាំបពាោះវតថថដលអនុវតថ 
ថផនការបមនងឹទទលួបានបសវាអប់រ ាំ ផសពវផាយអាំពគីបរមាងដូចជ្ញ តួនាទ ីភារកិចចរបស់រកមុរបឹកាកិចចការវតថអារាម ក៏ដូចជ្ញ 
វតថបគលបៅ ការយល់ដងឹពីបបតិកភណឍ  ការបគរពបទដ្ឋឌ នសាងសង់ ជួសជុលសាំណង់បផសងៗ កបុងវតថ ការបលីកកមពស់ 
ការរគប់រគងបរសិាទ ន អនាម័យ ការចូលរមួរបស់ពុទនបរស័ិទបលីវស័ិយពុទនសាសនា ភាពជ្ញមាច ស់ដនវតថអារាម និងការបរៀបចាំ 
ថផនបមរបស់វតថឱ្យមានរចនាសមព័នន លារបបសីរទាំងបចចុបផនបនិងបៅអនាគត។ 
 
ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ តាំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់
អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញអធិបតីកបុងការបបីកសិកាខ សាោ មានមតិថា បលង់បមគសឺាំខាន់ណាស់សរមាប់ការអភវិឌណ 
និង ការបរៀបចាំរកុង ថដលមានតាាំងពសីតវតសទី៣បមល៉ាោះតាមសិោចារកឹថដលអបកបុរាណវទិារកបឃញី កបុងបនាោះមានរបាសាទ 
បៅអងគរបុរ ី សមផូរដរពគុក នងិរបាសាទបៅកបុងតាំបន់អងគរ គឺសុទនថតមានបលង់បមទាំងអស់ ។ បលង់បមនឹងបធវឱី្យកូនបៅជាំនាន់ 
បរកាយយល់ពីរបបៀបរគប់រគង បចោះថថរកា បគរព និងអនុវតថតាម មិនអាចឱ្យអបកជាំនាន់បរកាយលុបសាប ដដអបកជាំនាន់មុន 
បបីបទោះអបកជាំនាន់មុនឈប់ឬសាល ប់ក៏បដ្ឋយ។ មា៉ាងបទៀត ការបរៀបចាំបលង់បមបនោះ ក៏បងាហ ញពីអរយិធម៌េពស់របស់ថេមរថដលមាន 
តាាំងពីបរមបុរាណមកថដរ ដូបចបោះបហ្យីវាជ្ញឱ្កាសលាសរមាប់រពោះសងឃកបុងការរគប់រគងវតថថដលមានថផនការបមវានឹងនាាំ 
ផលលាទាំងបចចុបផនប និងអនាគត។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា តាមរយៈគបរមាង ACHA គាំរទជ្ញនិចចចាំបពាោះសកមមភាព ទាំង 
អស់បនោះ រមួទាំងការថថរកាបបតិកភណឍ ផងថដរ បហ្យីសងឃមឹថា វតថអារាមថដលជ្ញទីបគរពបូជ្ញបៅកបុងតាំបន់អងគរនងឹកាល យ 
បៅជ្ញគាំរូមួយដ៏លាសរមាប់វតថដដទៗបទៀត។  
 
បថនទមពីបនាោះ រពោះបតជគុណ ជុាំ គមឹប ង រពោះបមគណបេតថបសៀមរាប និងជ្ញរពោះរបលនរកុមរបឹកាកចិចការវតថអារាមបៅកបុង 
តាំបន់ឧទានអងគរ មានសងឃដីកាទក់ទងនឹងការបរៀបចាំបលង់បមថា វាជ្ញថផបកមយួជួយសរមួលដល់ការបរៀបចាំវតថចាស់ោស់ 
ងាយរសួលកបុងការរគប់រគងពមីួយជាំនាន់បៅមួយជាំនាន់។ អវថីដលសាំខាន់បទៀត គឺសូមឱ្យវតថទាំងអស់ចូលរមួថថរកា បបតិក- 
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ភណឍ ឱ្យបានគង់វងស សមាា តបរសិាទ ន និងចូលរមួបធវីអនាម័យជ្ញរបចាាំ ឱ្យវតថសាា ត បដីមផរីបកួតរបថជងរកវតថសាា ត បៅកបុង 
បេតថបសៀមរាប បរពាោះវតថមិនរតឹមជ្ញកថនលងបគរពបូជ្ញថផបកសាសនាបនាោះបទ ថតក៏បានកាល យជ្ញថផបកមួយដនបគលបៅបទស- 
ចរណ៍ថដរនាបពលបចចុបផនប ពិបសសបៅបរបទស។ កបុងបនាោះរពោះបតជគុណក៏បានសាំណូមពរឱ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បនថកចិចេាំ 
របឹងថរបងថថមបទៀតបលកីារអប់រ ាំផសពវផាយអាំពីបបតកិភណឍ  ឱ្យរបជ្ញជន រពោះសងឃ នងិពុទនបរស័ិទទាំងអស់មានការយល់ 
ដឹងឱ្យបានបរចីន៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះរោុះបរសីាំណង់េុសចាប់បលដីីបុរវីបផធម៌ និងបទសចរណ៍អងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី 0៩ ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

បៅដថងទី៩ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ បោក គង់ មរកត ឧបការនីិងរបលនសថីទនីាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់ និងសហ្របតបិតថកិារ 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន បានដឹកនាាំរកមុការងារចរមោុះ ចុោះបៅរុោះបរសីាំណង់េុសចាប់ពីរ 
កថនលង ថដលសាងសង់បលីដបុីរវីបផធម៌ និង បទសចរណ៍អងគរ ថដលសទិតបៅបរកាមការរគប់រគងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បៅភូមិចុងបៅស ូ សងាា ត់សលរកាម រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប។ 
 
បោក គង់ មរកត បានមានរបសាសន៍ឲ្យដងឹថា សាំណង់េុសចាប់ទាំងពីរបនោះទ១ីគ ឺ ផធោះបឈរីបក់ស័ងាស ី មានទាំហ្ាំ 
៣មx៣ម ថដលមានមាច ស់ប ម្ ោះ រពាំ សុភណឍ  បភទរសី អាយុ៣៨ឆ្ប ាំ។ សាំណង់ទី២គឺ បរាងបាាំងតង់មានទាំហ្ាំ៥មx៦ម 
មានមាច ស់ប ម្ ោះ ដុស បេឿប បភទរបុស អាយុ៥៧ឆ្ប ាំ មុេរបរបធវីថរស។ បោកបញ្ញជ ក់ថា សាំណង់ទាំងពីរបនោះបានសាងសង់ 
បលីដីរដឌ ថដលរគប់រគងបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បហ្យីថដលបានបដ្ឋោះរសាយតាមបគលនបោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
រចួបហ្យី។ 
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សូមបញ្ញជ ក់ថា ដីបុរសីណាឌ គរ និងបទសចរណ៍អងគរ រតូវបានបបងាីតប ងីបដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជ្ញ តាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៥មក 
ថដលមានទាំហ្ាំដផធដសីរុប១០១៧ហ្កិតា។ បៅឆ្ប ាំ២០១៥ តាមរយៈអនុរកឹតយបលេ៥១ អនរក.បក និងអនុរកតឹយបលេ៥២ 
អនរក.បក រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញសបរមចកាត់ដីទាំហ្ាំ២២៦,៩ហ្កិតា បដីមផបីធវីរបទនកមមជ្ញកមមសទិនិជូនរបជ្ញពលរដឌ 
ថដលបានកាន់កាប់ បរបីរបាស់ និងដ្ឋាំដុោះជ្ញក់ថសថង។ ថមីៗបនោះ តាមរយៈអនុរកតឹយបលេ១៥៨ អនរកបក ចុោះដថងទ២ី៥ 
ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ បានសបរមចកាត់ដទីាំងឡាយណាថដលមិនទន់បានបដ្ឋោះរសាយបគល 
នបោបាយរចួ ជូនបៅរបជ្ញពលរដឌកាន់កាប់ជ្ញក់ថសថង។ បដ្ឋយថ ក ដីថដលបានបដ្ឋោះរសាយបគលនបោបាយរចួរាល់ 
បហ្យី រតូវសទិតបៅបរកាមសមតទកិចចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដថដល៕ 
 

     
 

ដាំបណីរការជសួជុលចរមឹងបងាួចដនរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅ ដថងទី 0៩ ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦         
 

 
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដ្ឋាំកូនបឈចីាំននួ៤៥០បដីមកបុងបរបិវណវទិាល័យបាគង 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បៅដថងទី១០ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា ទីរបឹកាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងមស្តនថ ី បុគគលិក 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមួយចាំនួនបទៀត រមួជ្ញមួយនឹងនាយកវទិាល័យ បោករគូ អបករគ ូសិសានុសិសស សហ្ការគប ដ្ឋាំកូនបឈ ី
កបុងវទិាល័យ បាគងសទិតបៅភូមិឳបឡាក ឃុាំបាគង រសុករបាសាទបាគង បេតថបសៀមរាប បដីមផចូីលរមួថថរកាបរសិាទ ន ។ 
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ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា បានមានរបសាសន៍ឲ្យដឹងថា កូនបឈចីាំនួន៤៥០បដីម មានរបបភទ កូនបបង គគីរ 
បឈទីល រតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផថល់ជូនវទិាល័យបាគង យកបៅដ្ឋាំកបុងបរបិវណសាោបដីមផផីថល់ជ្ញមលប់ដល់ 
វទិាល័យផង បលីកសរមស់បសាភណភាពសាោនងិតាំបន់អងគរឲ្យរសស់បាំរពងផង និងបដីមផថីថរការបបភទបឈរីបណិត 
ឲ្យបានគង់វងសបៅដថងអនាគតផង។ 
 
ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា «ដរពបឈីបដីរតួនាទីសាំខាន់ខាល ាំងណាស់ចាំបពាោះមនុសស សតវ បរពាោះដរពបឈីផថល់ជរមក ចាំណីអាហារដល់ 
មនុសស សតវ កាត់បនទយកបៅថ  កាត់បនទយការបាំពុលបរសិាទ ន ការពារទឹកជាំនន់ជ្ញបដីម។ ដូបចបោះ ដរពបឈីពិតជ្ញមានការទក់ 
ទងគប ោ៉ា ងជិតសបិទនជ្ញមយួជីវតិមនុសសសតវមិនអាចកាត់ផ្អថ ច់ពីគប បានប ីយ ។ ដរពបឈីគឺជ្ញអាយុជីវតិរបស់មនុសសសតវ ។ 
ដរពបឈីអាចរស់បៅបានបដ្ឋយគម នមនុសសសតវ ប៉ាុថនថមនុសសសតវមិនអាចរស់បៅបានបដ្ឋយគម នដរពបឈីបានបទ»។ 
 
បោក សុនិ សាំណាង នាយកវទិាល័យបាគងបានបលកីប ងីថា បោកចង់បឃញីវទិាល័យរបស់បោកបៅដថងអនាគត 
កាល យបៅជ្ញដរពបបង ដរពបឈទីល ដរពគគីរ ថដលផថល់មលប់ោ៉ា ងរតឈងឹរតដឈដល់បោករគ ូ អបករគ ូ សិសានុសិសស 
សាលរណជនទូបៅ ។ មា៉ាងបទៀត ការដ្ឋាំកូនបឈបីៅបពលបនោះទុកជ្ញគាំរូដ៏លាមួយសរមាប់កូនបៅជាំនាន់បរកាយឲ្យបចោះ 
រសោញ់ និងបចោះថថរកាដរពបឈ ី។ បោកសូមថថលងអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថដល បានផថល់ 
ជូនកូនបឈជូីនមកវទិាល័យបាគង ។ 
 
បោករគ ូ អបករគ ូ សិសានុសិសសបានសថមថងនូវការសបាយរកីរាយ និងបធវីការបបថជ្ញញ ចិតថថានងឹចូលរមួដ្ឋាំកូនបឈឲី្យបាន 
បរចីនមិនថាបៅកបុងសាោឬបរៅសាោបទ បដីមផចូីលរមួចាំថណកកាត់បនទយបរគោះរា ាំងសងួត ការបកីនប ងីកបៅថ  និងការពារ 
បរសិាទ ន ជ្ញមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលក៏ដូចជ្ញពិភពបោកទាំងមូល។ ការដ្ឋាំកូនបឈបីនោះពិតជ្ញបានចូលរមួចាំថណកជួយឲ្យមាន 
លាំនឹងរវាងបរោិកាសជ្ញមួយបរសិាទ ន។  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុងការផថល់កូនបឈ ី និងដ្ឋាំកូនបឈជី្ញមួយអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន បោករគអូបករគ ូ
សិសានុសិសស រពោះសងឃ និងរបជ្ញពលរដឌបដមីផថីថរកាការពារបរសិាទ នមិនថាកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ឬបរៅតាំបន់ 
រមណីយដ្ឋឌ នបនាោះបទ ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសូមបលីកទកឹចិតថនិងគាំរទោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹចាំបពាោះសកមមភាពដ្ឋាំកូនបឈ ី និង 
ចូលរមួថថរកាការពារដរពបឈបីនោះ៕ 
 

     
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 378   

     
 

អបករសកុអងគរមានតនួាទីោ៉ា ងសាំខាន់កបុងកិចចការអភិរកស និងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបចាាំរសកុពកួ ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករងដន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានចុោះផសពវផាយដល់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ អាំពសីិទនិដនការរគប់រគងដីធល ីបៅឃុាំខាប ត 
រសុកពួក បេតថបសៀមរាប កាលពីរពឹកដថងពុធទី១១ ថេសហីា ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះ។ 
 
ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ បានមានរបសាសន៍នាឱ្កាសបនាោះថា អបកអងគររតូវថតយល់ដឹងពីតួនាទីរបស់េលួនកបុងការថថ 
រកាសមផតថិបបតិកភណឍ បៅកបុងតាំបន់អងគរ បដ្ឋយសារថតអបករសុកអងគរជ្ញអបករស់បៅអចិដស្តនថយជ៍្ញមយួរបាងគរបាសាទនានា 
កបុងតាំបន់អងគរ ។ ដូបចបោះពកួគត់មានតួនាទចូីលរមួចាំថណកោ៉ា ងធាំកបុងការរកាបបតកិភណឍ វបផធម៌ទាំងរូប ី និង អរូបី។ 
អងគរជ្ញបបតកិភណឍ រស់ បហ្យីរបជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅទីបនោះ ជ្ញអបកបនថមរតកវបផធម៌ដូចជ្ញ ទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី តស្តនថ ី
សិលផៈ ជាំបនឿ សាសនាជ្ញបដីម ។ រាល់សកមមភាពទាំងបនោះបហ្យីថដលបានជាំរុញឱ្យរបជ្ញពលរដឌបានកាល យជ្ញអបកចូលរមួ 
ោ៉ា ងសាំខាន់កបុងការថថរកាបបតិកភណឍ កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ឯកឧតថមបនថថា បដីមផថីថរកាសមផតថិបបតកិភណឍ កបុងតាំបន់អងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានឈរបលីបគលការណ៍ អភរិកស 
បដីមផអីភិវឌណន៍ និង អភិវឌណន៍បដីមផអីភិរកស បរពាោះធមមជ្ញត ិ មនុសស និងវបផធម៌ មិនអាចកាត់ផ្អថ ច់ពីគប បានបទ។ 
បៅកបុងធមមជ្ញត ិរយៈបពលរាប់ពាន់ឆ្ប ាំ មនុសសក៏ចាប់កាំបណីតប ងី បហ្យីមនុសសគជឺ្ញរបភពដនវបផធម៌។ អារស័យបហ្តុបនោះ 
បយងីរតូវចូលរមួគប បដីមផថីថរកាការពារ និងអភិរកសរបកបបដ្ឋយចីរភាពនូវធមមជ្ញត ិ និងវបផធម៌។ ជ្ញពិបសសបៅបទៀតបនាោះ 
ឯកឧតថមបានបលីកប ងី អាំពីេលឹមសារដនបសចកថីសបរមចបលេ៧០ សសរ ចុោះដថងទី១៦ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៤ 
ថដលបានថចងរតង់របការ២ រតូវបានកាំណត់អាំពីការបរបីរបាស់ដីធលីបៅកបុងតាំបន់១ និង តាំបន់២ កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ ន 
បសៀមរាប-អងគរដូចតបៅៈ  

 របជ្ញពលរដឌថដលមានលាំបៅដ្ឋឌ ន និង រស់បៅយូរលង់មកបហ្យី អាចបនថរស់បៅតបៅបទៀតបាន បដ្ឋយមិនមាន 
ការបដញឱ្យចាកបចញពភូីមិដ្ឋឌ នប យី  

 របជ្ញពលរដឌអាចរុោះបរជីួសជុលផធោះចាស់រទុឌបរទម ឬសាងសង់ថម ីជាំនួសផធោះចាស់បាន បដ្ឋយមានការសុាំអនុញ្ញដ តព ី
សមតទកចិចដនអាជ្ញញ ធរអបសរា 
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 របជ្ញពលរដឌមានសិទនិរគប់រគង និងចាត់ថចងដធីលីតាមរូបភាពដូចជ្ញ បផធរមរតកបៅឱ្យញាតិសនាថ នពីឪពុកមាថ យ 
បៅកូនកមួយ ឬលក់ដូរឱ្យអបកភូមិផងជ្ញមួយគប  បដីមផបីដ្ឋោះរសាយជីវភាព ប៉ាុថនថហាមបលសីកមមភាពទិញលក់ដីរបស់ 
ឈមួញកបុងបគលបៅ បធវីអាជីវកមមយកចាំបណញសរមាប់រកុមហ្ ុន ឬ បុគគល ឬ ការទិញ-លក់ដ ី សរមាប់យកបៅ 
សាងសង់សណាឌ គរ បភាជនយីដ្ឋឌ ន ខារា៉ា អូបេជ្ញបដីម។ល។ 

 
កបុងដាំបណីរដនការចុោះផសពវផាយបនាោះថដរ រកុមការងារបានអនុញ្ញដ តឱ្យមានការរុោះបរ ីជួសជុល សាងសង់ ចាំនួន ៣ ករណី គឺ 
រុោះបរផីធោះចាស់ សង់ផធោះថមីចាំននួ ២ ករណី និង សាងសង់បរាងដ្ឋក់សតវបគចាំននួ១ ករណីផងថដរ។ 
 
បោករស ីស ុន ចាន់ន ីនិងរគួសាររស់បៅភូមិរជលងបានបលីកប ងីថា បោករសីសបាយចិតថណាស់ ចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ថដលបានអនុញ្ញដ តឱ្យរកុមរគួសាររបស់បោករសីរុោះបសីផធោះចាស់ សាងសង់ផធោះថមី។ អបករសីក៏បានផ្អថ ាំបៅដល់របជ្ញពល 
រដឌទាំងអស់ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរថា មុននឹងរុោះបរ ី ឬ សាងសង់សាំណង់អវីមួយគួរថតដ្ឋក់ពាកយសុាំការ 
អនុញ្ញដ តជ្ញមុនពអីាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បដីមផបីជៀសវាងការសាងសង់េុសចាប់ថដលនាាំឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់តាំបន់អងគរ។ 
 
បោក បហ្ង ហាច ជ្ញរបជ្ញពលរដឌរស់បៅភូមិអាំពិលពាមបានបលីកប ងីថា គត់សបាយចិតថណាស់ ថដលទទួលបានសិទន ិ
កបុងការសាងសង់បរាងបគពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បហ្យី បោក ហាច ក៏បានថថលងអាំណរគុណផងថដរ ចាំបពាោះរកមុការងារ 
អាជ្ញញ ធរ ជ្ញតិអបសរា និងសាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងមូល។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ការងារបបតិកភណឍ អងគរ 
ជ្ញមយួយុវជនសម័រគចិតថបបតិកភណឍ ពិភពបោក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
យុវជនសម័រគចិតថចាំនួន២៧របូ មកព៧ីរបបទសបផសងគប  បដ្ឋយរមួទាំងកមពុជ្ញផង បរគងនឹងចាំណាយបពល១២ដថងបៅកបុង 
តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បដីមផសីិកា និងទទលួបទពិបសាធន៍អាំពកីារងារអភិរកសបបតិកភណឍ ពភិពបោក អាំពីអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ។ កមមវធិីថដលបធវីប ងីបរកាមរបលនបទ “ទាំងអស់គប បដីមផីបបតិកភណឍ ” បនោះ ចាប់បផថីមពីដថងទី១០ ដល់ទ២ី២ 
ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ពិធីបបីកបានចាប់បផថីមជ្ញផលូវការបៅរពឹកដថងទ១ី១ ថេសីហាបនោះ បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយក 
រងទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ ជ្ញតាំណាងដ៏េពង់េពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយក 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បោក Philippe DELANGHE តាំណាងអងគការយូបណសាូ របចាាំកមពុជ្ញ បោក ឃមឹ ហ្វ ីណង់ 
អនុរបលនសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញរបចាាំបេតថបសៀមរាប និងកញ្ញដ  Boram SHIN នាយកវទិាសាទ នកូបរ ៉ា-អងគរ បដីមផ ី
បបតិកភណឍ  (KACHI)។ 
 
មានរបសាសន៍បបកី ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បលីកប ងីថា កមមវធិីយុវជនសម័រគចតិថបដីមផបីបតកិភណឍ បនោះ បរៀបចាំប ងី 
បដ្ឋយកិចចសហ្ការរវាងអងគការយូបណសាូ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ និងវទិាសាទ នកូបរ ៉ា-អងគរ 
បដីមផបីបតិកភណឍ ។ បគលបាំណងដនកមមវធិីបនោះ គឺជាំរុញឲ្យយុវជនមានការចូលរមួនឹងការងារពាក់ព័នននឹងបបតិកភណឍ ។  
ឯកឧតថមបថនទមថា រយៈបពល១២ដថងដនការសាប ក់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបនោះ យុវជនសម័រគចិតថនងឹបានថសវងយល់អាំ 
ពីការងាររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា តាមរយៈបទបងាហ ញរបស់អបកជាំនាញតាមថផបកបផសងៗ ។ បលីសពីបនោះ យុវជនសម័រគចិតថ 
នឹងបានចូលរមួបលីការងារជ្ញក់ថសថង ដូចជ្ញ ការចុោះបៅជួបសហ្គមន៍ ការដ្ឋាំបដីមបឈ ីការបដីរតួនាទីជ្ញភាប ក់ងារបទសចរណ៍ 
និងចូលរមួបធវីកាំណាយជ្ញមួយអបកជាំនាញជ្ញបដីម ។ បនោះគឺជ្ញបលីកទី៣បហ្យី ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានសហ្ការ 
បរៀបចាំឲ្យមានកមមវធិីយុវជនសម័រគចិតថ បដីមផបីបតកិភណឍ ពភិពបោក បដ្ឋយបលីកទ១ីបៅឆ្ប ាំ២០១៣ បលីកទី២បៅឆ្ប ាំ 
២០១៥។ 
 
តាមរយៈការងារសម័រគចតិថបលកីារងារបបតិភណឍ បនោះ ឯកឧតថមបជឿជ្ញក់ថា យុវជននឹងមានការយល់ដឹងកាន់ថតចាស់អាំព ី
បបតិកភណឍ  រសឡាញ់បបតិកភណឍ  បគរពបបតិកភណឍ  បហ្យីនិងចូលរមួថថរកាបបតិកភណឍ ដ៏មានតដមលរគប់គប ។ ជ្ញពិបសស 
សកមមភាពបនោះក៏នឹងបងាហ ញភាពជ្ញគាំរូដល់យុវជន និងសាលរណជនដដទបទៀត ឲ្យបណថុ ោះសាម រតីបគរពរសឡាញ់ និងចូល 
រមួការពារបបតិកភណឍ ទាំងអស់គប ។ 
 
កមមវធិីយុវជនសម័រគចិតថបដមីផបីបតិកភណឍ  បានបបងាតីប ងីបៅឆ្ប ាំ២០០៨ កបុងរកបេណឍ ការអប់រ ាំបបតកិភណឍ ពភិពបោកដន 
អងគការយូបណសាូ បដ្ឋយសហ្ការជ្ញមួយគណៈកមមការសរមបសរមលួអនថរជ្ញតិថផបកកិចចការសម័រគចតិថ បដីមផបីបងាីនការចូល 
រមួចាំថណករបស់យុវជន និង អងគការចាត់តាាំងយុវជនកបុងកិចចការងារបលីកកមពស់ការថថរកាបបតិកភណឍ ពិភពបោក។ 
កបុងរយៈបពល៨ឆ្ប ាំមកបនោះ មានយុវជនចាំនួន ៣៥០០នាក់បានចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុងការងារបនោះ បហ្យីបានបបាោះជាំរ ាំចាំនួន 
២១៩ដង ថដលចូលរមួបរៀបចាំបដ្ឋយអងគការចាត់តាាំងយុវជនចាំនួន ៥២សាទ ប័ន បៅរបបទសចាំនួន ៤៦របបទស។ 
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កមមវធិីយុវជនសម័រគចិតថបបតិកភណឍ ឆ្ប ាំ២០១៦ បផ្អថ តបៅបលីរបលនបទ ទាំងអស់គប បដមីផបីបតិកភណឍ  បដីមផជីាំរុញការចូល 
រមួចាំថណករបស់យុវជនកបុងកចិចការបបតិកភណឍ  តាមរយៈការបបងាីតកចិចទាំនាក់ទាំនងរវាងគប បៅវញិបៅមក និងរវាងយុវជន 
និងសហ្គមន៍មូលដ្ឋឌ ន ។ បលីសពីបនោះបទៀត របលនបទបនោះក៏នឹងជាំរុញឲ្យយុវជនបានយល់ដងឹកាន់ថតចាស់អាំព ី
សកមមភាពរបចាាំដថងដនការរគប់រគងបបតិកភណឍ  អាំពីជាំនាញជ្ញមូលដ្ឋឌ នដនការងារថថរកានិងអភិរកស និង ផ្អល ស់បថូរបទ 
ពិបសាធន៍ជ្ញមួយសហ្គមន៍មូលដ្ឋឌ ន៕ 
 

     
 

     
 

សកិាខ សាោបដីមផថីសវងយល់បបតិកភណឍ វបផធម៌តាំបន់បមគងគ រតវូបានបរៀបចាំប ងីបៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
អបកជាំនាញខាងបបតិកភណឍ វបផធម៌ ចាំនួន១០រូប ថដលមាន២រូបមកពីរបបទសនមីួយៗដនរបបទសទាំង៥បៅអាសុអីាបគបយ ៍
បពាល គឺកមពុជ្ញ ដថ មីោ៉ា ន់មា៉ា  ឡាវ និងបវៀតណាម រពមទាំងរបបទសឥណឍូ បនសុ ីបានមកជួបជុាំគប ជ្ញមួយអបកជាំនាញ ជប៉ាុន 
ដនសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  និងអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បៅតាំបន់បសៀមរាប-អងគរ បដីមផពីិភាកា ផ្អល ស់បថូរបទ 
ពិបសាធន៍បលីកិចចការអភិរកសមរតកបបតិកភណឍ តាមរយៈសកិាខ សាោអនថរជ្ញត ិ ថដលបៅថា “សិកាខ សាោបដីមផីថសវងយល់ 
បបតិកភណឍ វបផធម៌តាំបន់បមគងគ” ។ 
 
បៅកបុងជាំនបួជ្ញមយួ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នារបសៀលដថងទ១ី២ ថេសហីា 
ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះ បោកសាស្តសាថ ចារយ Ishizawa Yoshiaki តាំណាងសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា ដនរបបទសជប៉ាុន ថដលជ្ញ 
អបកដឹកនាាំបរៀបចាំកមមវធិីបនោះ បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថដលបានគាំរទ និង សហ្ការរគប់ថបបោ៉ា ង 
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ចាំបពាោះកមមវធិីបនោះ ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបញ្ជូ នអបកជាំនាញបផសងៗ ចូលរមួបដ្ឋយផ្អធ ល់បដីមផបីធវ ី
បទបងាហ ញផថល់បទពិបសាធន៍ដល់សកិាខ កាមទាំងអស់ ថដលបានចូលរមួកបុងកមមវធិីសិកាខ សាោបនោះ ។ បោកសាស្តសាថ ចារយ 
ក៏បានរ ាំបលចឱ្យបឃញីពភីាពបជ្ញគជ័យ ថដលសបរមចបានបលីការងារអភិរកស ជួសជុលរបាងគរបាសាទ កនលងមកបធវីឱ្យ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា មានសមតទភាពរគប់រគន់បដីមផថីចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ទាំងបនោះដល់របបទសបផសងៗបទៀតកបុងតាំបន់ 
ក៏ដូចជ្ញពិភពបោក ។ មិនថតប៉ាុនបនាោះ កមពុជ្ញជ្ញរបបទសសមផូរណ៍បដ្ឋយរបាងគរបាសាទសិោ ថដលទទួលបាននូវការចាប់ 
អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងពីមនុសសកបុងពិភពបោក ដូចបនោះបហ្យីសិកាខ សាោថដលបានបរៀបចាំកបុងបពលបនោះ ក៏ជ្ញឱ្កាសលាមួយ 
បងាហ ញដល់អបកជាំនាញ កបុងការថសវងយល់បថនទមបទៀត បដីមផយីកជ្ញគាំរូបៅបរៀបចាំបៅតាមបណាថ រមណីយដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ  
ពិភពបោកបៅបណាថ របបទសបផសងៗបទៀត។ 
 

ជ្ញកិចចសាវ គមន៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះសាកល 
វទិាល័យសូហ្វោី៉ា  ជ្ញពិបសសបោកសាស្តសាថ ចារយ Ishizawa Yoshiaki ថដលថតងថតជយួបលីកិចចការអភិរកស ជួសជុលរបាងគ 
របាសាទកបុងតាំបន់អងគរ ក៏ដូចជ្ញកាបរៀបចាំឱ្យមានកមមវធិីសកិាខ សាោកបុងបពលបនោះជ្ញបដីម។ កបុងនាម អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
ឯកឧតថមអគគនាយក ក៏បានទញចាំណាប់អារមមណ៍សិកាខ កាមថដលបានចូលជួបកបុងឱ្កាសបនោះ ឱ្យបានថសវងយល់ពីការ 
េិតេាំរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពាក់ព័នននឹងកចិចការអភិរកស ជួសជុលបបតិកភណឍ  ជ្ញពិបសសកិចចសហ្ការអនថរជ្ញត ិ កបុងរយៈ 
បពលជ្ញង២០ឆ្ប ាំ ជ្ញមួយដដគូរអនថរជ្ញតិនានា។ កបុងរកបេ័ណឍ កចិចសហ្ការអនថរជ្ញត ិបនោះបហ្យី គណៈកមមការ អាយសុីសុ-ី
អងគរ រតូវបានទទលួសាគ ល់ជ្ញបនថបនាធ ប់បលកីឆ្កអនថរជ្ញតិ និងរបបទសមួយចាំនួនចាត់ទុក អាយសុសុី-ីអងគរ ជ្ញគាំរូកបុង 
កិចចការអភិរកស ជួសជុល តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ ពិភពបោកបផសងៗ បទៀតដូចជ្ញ បៅរបបទសសុីរ ី និងរបបទស 
អាហាគ នីសាទ ន ជ្ញបដីម។ 
 

ឯកឧតថមអគគនាយក ក៏បានជូនពរដល់អងគសិកាខ សាោឱ្យទទួលបជ្ញគជ័យតាមថផនការ បហ្យីក៏បានសនា សហ្ការ 
បញ្ជូ នអបកជាំនាញបដីមផចូីលរមួ និងសរមបសរមួលចាំបពាោះរគប់កមមវធិីថដលរតូវចុោះកមមសកិា តាមបណាថ របាងគរបាសាទកបុង 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា បនោះជ្ញសិកាខ សាោបលីកទី៥បហ្យីថដលបានបរៀបចាំប ងីបៅមជឈមណឍ លអាសុសីិការសាវរជ្ញវ និង បណថុ ោះ 
បណាថ លធនលនមនុសសដនសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  ថដលមានទីតាាំងបៅតាំបន់បសៀមរាប-អងគរ។ សិកាខ សាោ ថដលមាន 
រយៈបពល៨ដថងបនោះ បានចាប់បផថីមពីដថងទី១១ ដល់ដថងទ១ី៨ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ សិកាខ កាមថដលបានចូលរមួ ទាំងអស់នឹង 
បានផ្អល ស់បថូរព័ត៌មានទូបៅទក់ទងនងឹបញ្ញហ រមួទាំងឡាយបៅតាំបន់អាសុីអាបគបយ ៍មានដូចជ្ញ ភាពគាំរាម គាំថហ្ងពធីមមជ្ញត ិ
ភាពរទុឌបរទមដនបរគឿងសាំណង់ វធិីសាស្តសថការពាររមណីយដ្ឋឌ នរបវតថសិាស្តសថជ្ញបដីម។ 
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យុវជនសម័រគចិតថបបតិកភណឍ ពិភពបោកចូលរមួដ្ឋាំបដីមបឈ ីនិងជិោះរបទោះបគ 
បដីមផបីលកីសធួយវស័ិយបទសចរណ៍សហ្គមន៍បៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
យុវជនសម័រគចិតថថដលមកព៧ីរបបទសបផសងគប  បានមកបាំបពញបបសកកមមកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគររយៈបពល១២ដថង 
បដីមផថីសវងយល់ពីការងារបបតកិភណឍ អងគរ និងសហ្គមន៍ពលរដឌតាំបន់អងគរ។ តាាំងពីដថងទ១ី០មក រកុមយុវជនសម័រគចិតថបាន 
សាថ ប់បទបងាហ ញជ្ញបរចីនអាំពីកចិចការអភិរកសរមណីយដ្ឋឌ នអងគររបស់មស្តនថជីាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។  
 
បដ្ឋយថ ក បៅដថងទី១២-១៣ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០៦បនោះ រកុមយុវជនសម័រគចិតថបានចាំណាយបពល១យប់២ដថង សាប ក់បៅភូមិ 
ធមមជ្ញតិរុនតាឯក បដីមផកីបុងការងារសហ្គមន៍ជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឌបៅទីបនាោះផ្អធ ល់។ ពួកបគបានចូលរមួដ្ឋាំដាំណាាំកសិកមម 
ទសសនាការរបគុាំតស្តនថបុីរាណបដ្ឋយអបកភូម ិជិោះរបទោះបគកមានថបដីមផបីលីកសធួយវស័ិយបទសចរណ៍សហ្គមន៍ និង បានចូល 
រមួដ្ឋាំបដីមបឈចីាំនួន៥០០បដមី ជ្ញមួយរពោះសងឃ របជ្ញពលរដឌ និងសិសានុសិសសបៅកបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក។ 
កញ្ញដ  Boram SHIN ថដលជ្ញអបកដកឹនាាំរកុមយុវជនសម័រគចិតថបនោះបានបលកីប ថីា កញ្ញដ ពិតជ្ញរកីរាយដរកថលង ថដលបាន 
ដឹកនាាំរកុមយុវជនសម័រគចតិថមកទសសនាភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ។ ជ្ញពិបសស គឺការសថមថងសលិផៈបុរាណថេមរបដ្ឋយកុមារ ី
តូចៗថដលរស់បៅភូមិធមមជ្ញតរុិនតាឯកផ្អធ ល់។ កញ្ញដ បនថថា តាមរយៈការសាប ក់បៅទីបនោះ យុវជនបានបរៀនសូរតបរចីនអាំព ី
ជីវភាពរស់បៅរបស់សហ្គមន៍ និងសាគ ល់កាន់ថតបរចីនអាំពីវបផធម៌របដពណីរបស់របជ្ញពលរដឌថេមរ។ 
 
យុវជន Hui Tong ជនជ្ញតិចិន និងជ្ញនសិសតិថផបករបវតថិសាស្តសថបៅសាកលវទិាល័យមួយដនសហ្រដឌអាបមរកិបានបលីក 
ប ងីថា បោកពិតជ្ញរ ាំបភីបថដលបានទសសនាការសថមថងសិលផៈរបស់កុមារតូីចៗបៅទីបនោះ ។ “េញុ ាំរកីរាយថដលបានមក 
ទសសនាភូមិដរ៏សស់សាា ត បានចូលរមួដ្ឋាំដាំណាាំជ្ញមួយសហ្គមន៍ទីបនោះ បានដ្ឋាំបដីមបឈី និងបានជិោះរបទោះបគ។ េញុ ាំពិតជ្ញ 
សរបសីរបដ្ឋយបសាម ោះចាំបពាោះការបរៀបចាំដល៏ាបនោះ ។ េញុ ាំសងឃឹមថានឹងបានមកទីបនោះមថងបទៀត បហី្យនឹងបរបីរបាស់ចាំបណោះថដល 
េញុ ាំមានបដីមផីរមួចាំថណកជយួរបជ្ញពលរដឌ និងបបតិកភណឍ បៅរបបទសកមពុជ្ញ”។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ធមមជ្ញតិរុនតាឯកបានបរៀបរាប់ថា 
ការអភិវឌណភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបានឈរបលីបគលការណ៍២សាំខាន់គ ឺវស័ិយកសិកមម និងវស័ិយបទសចរណ៍។ កបុងន័យបនោះ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបញ្ជូ នអបកជាំនាញកសកិមមជ្ញបរចនី បដីមផមីកជួយរបជ្ញពលរដឌបៅទីបនោះ រពមទាំងបធវកីសកិមមគាំរូឲ្យ 
ពួកគត់បានបមលីបឃញី និងយកបៅអនុវតថផ្អធ ល់បៅបលដីីរបស់ពកួគត់ផ្អធ ល់។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានអភិវឌណវស័ិយ 
បទសចរណ៍បៅទីបនោះថដរ បដ្ឋយឈរបលីបទសចរណ៍ធមមជ្ញតិដ៏រសស់បាំរពងដនភូមិបនោះ ថដលមានបឹងធមមជ្ញត ិ ដរពរពឹកា 
និងដាំណាាំកសកិមមជ្ញត ិថដលមិនបរបីរបាស់ជីគីម។ី  
 
សូមរ ាំឭកថា បរៅពីសាថ ប់បទបងាហ ញពសីាំណាក់អបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងចូលរមួសកមមភាពមួយចាំននួបៅ 
ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក យុវជនសម័រគចិតថទាំង៧របបទសបដ្ឋយរមួទាំងកមពុជ្ញផងបនោះ នឹងបនថបបសកកមមបៅសិកាបលកីារដ្ឋឌ ន 
ជួសជុលបៅតាំបន់អងគរ ចូលរមួបធវីកាំណាយជ្ញមយួអបកបុរាណវទិា និងចូលរមួផសពវផាយអាំពីរកមរបតិបតថិអងគរ តាមរយៈ 
ការបាំបពញតនួាទីជ្ញភាប ក់ងារបទសចរណ៍ផងថដរ៕ 
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ពិធីបរសាចរសពសុគននវារថីតងតាាំងបោករគបូៅអធិការវតថរពោះឥនធបកាសយី ៍
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

ពិធីបរសាចរសពសុគននវារបីនោះ ជ្ញទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីបរមបុរាណថេមរតាមថបបរពោះពុទនសាសនាមយួកបុងចាំបណាមទាំបនៀម 
ទមាល ប់ របដពណីបរមបុរាណថេមរជ្ញបរចីនបទៀត ថដលបុពវបុរសថេមរបានបនសល់ទុកមកឲ្យកូនបៅជាំនាន់បរកាយ បដីមផបីនថបវន 
ពីពួកគត់តបៅបទៀត ។ ទាំបនៀមទមាល ប់បនោះមានបដីមកាំបណីតតាាំងពីយូរលង់ណាស់មកបហ្យី ប៉ាុថនថបៅថតមានការរបតិបតថ ិ
រហូ្តមកដល់សពវដថងបនោះ ។ ជ្ញក់ថសថង បៅដថងទ១ី២ ថេសីហាឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ពុទនបរស័ិទចាំណុោះបជីងវតថរពោះឥនធបកាសីយ ៍
សទិតបៅភូមិបឹងដូនបា៉ា  សងាា ត់សលរកាម រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប បានបរៀបចាំពិធីបុណយបរសាចរសពសុគននវារថីតងតាាំង 
បោករគ ូចនធ សុវណត ជ្ញបៅអធិការវតថ។ 
 

កបុងពិធីបនោះមានការោងនិមនថអបញ្ជ ីញចូលរមួពសីាំណាក់សទមតចព្រះសងឃរជ ទ រ វងស មស្តនថីសងឃ សសិសគណ 
អាជ្ញញ ធរ មស្តនថីរាជការ សិសសនសិសតិ សាស្តសាថ ចារយ បោករគអូបករគ ូកាយរទិន កាកបាទរកហ្ម គណៈកមមការនិងពុទនបរស័ិទ 
ចាំណុោះបជីងវតថជិតឆ្ង យោ៉ា ងបរចីនកុោះករ។ កបុងពិធីបនោះក៏មានការបរៀបចាំបធវីរបងុពាល ីនមសាា ររពោះរតនរត័យ សមាទនសីល 
ចបរមីនរពោះបរតិថ សថមថងធម៌បទសនានិងរាប់បារតរបបគនរពោះសងឃផងថដរ។ 
 

បោកតា មាស សាបរឿន អាយុ ៧៦ ឆ្ប ាំ អាចារយវតថរពោះឥនធបកាសីយប៍ានមានរបសាសន៍ថាេញុ ាំបឃញីចាស់ៗ បរៀបចាំពិធីបរសាច 
រសពសុគននវារថីតងតាាំងរពោះសងឃបធវីជ្ញរគូបៅអធិការបនោះតាាំងពីេញុ ាំដឹងកថីមកបម៉ាលោះ។ បោកតាបញ្ញជ ក់ថា មុននឹងមានការបរសាច 
រសពសុគននវារថីតងតាាំងបោកជ្ញបៅអធិការវតថបនាោះ គឺមានការឯកភាពគប ពីរពោះសងឃកបុងវតថនិងពុទនបរស័ិទចាំណុោះបជងីវតថ 
និងបធវីលេិិតបសបសុីាំបៅ សបមថចរពោះសងឃរាជរចួបហ្យី បទីបសបមថចរពោះសងឃរាជោងមកថតងតាាំង។ 
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រពោះបតជគុណ មាន សុបមធ រគូសូរតសាថ ាំវតថរពោះឥនធបកាសាបានមានសងឃដីកាថាពធិីបរសាចរសពសុគននវារបីដមីផថីតងតាាំង 
រពោះសងឃបធវីជ្ញ បោករគូបៅអធិការបនោះមានតាាំងពសីម័យពុទនកាលមកបម៉ាលោះ។ បុពវបុរសថេមរបយងីយកលាំនាាំតាមរពោះពុទន 
កបុងកាល ថដលរពោះអងគរទង់របកាសធមមនុញ្ដពុទនសាសនាគចឺាប់សាសនាដល់សាវក័ទាំងឡាយរបស់រពោះអងគ ។ បៅបពល 
បនាោះថដរ រពោះអងគរទង់បានបឆលៀតយកឱ្កាសបនាោះថតងតាាំងរពោះបមាគគោល ន និងសារបុីរតបធវីជ្ញសាវក័បឆវងសាថ ាំរបស់រពោះអងគ។ 
រពោះបតជគុណបនថថា ពិធីបនោះបគបរៀបចាំរបារពនបធវីប ងីបដីមផថីតងតាាំងរពោះសងឃថដលមានតនួាទីជ្ញរគសូូរតសាថ ាំ ឬរគូសូរតបឆវង 
ឬក៏រពោះសងឃធមមតាថដលមានសមតទភាព គុណសមផតថលិា និង លល ប់មានគុណដល់វតថអារាមនិងពុទនបរស័ិទបធវីជ្ញបៅអធិការ 
វតថ។  
 
គួរបញ្ញជ ក់ថាបនោះ គឺជ្ញការចូលរមួចាំថណកោ៉ា ងសាំខាន់របស់អបករសុកបសៀមរាបកបុងការថថរកាទាំបនៀមទមាល ប់វបផធម៌ជ្ញត ិ
ឲ្យមានអាយុរស់បៅគង់វងសដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយបនថបទៀត ។ កបុងនាមអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលមានតូនាទ ី ភារកិចច 
ថថរកា ការពារ និង អភិរកសបបតិកភណឍ វបផធម៌កបុងតាំបន់អងគរសូមបកាតសរបសីរ បហ្យីបលីកទកឹចិតថនិងគាំរទោ៉ា ងបពញ 
ទាំហ្ងឹចាំបពាោះសកមមភាពបរៀបចាំពិធីបរសាចរសពសុគននវារថីតងតាាំងរគូបៅអធិការវតថរពោះឥនធបកាសីយប៍នោះ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួបានអាំបណាយបលកីទឹកចិតថពីសមាគមពលរដឌលាសមាគមលា 
កបុងឋានៈជ្ញសាទ ប័នបាំបពញភារកិចចបានលាកបុងរយៈកាលកនលងមក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
”តាមការសបងាតជ្ញក់ថសថង មនុសសមួយចាំនួនបរចីនថតបបនាធ សបពលបឃីញបគបធវីេុស ថតមិនសូវចូលចិតថសរបសីរ ឬ បលីកទឹក 
ចិតថបៅបពលថដលបឃីញបគបធវីលារតឹមរតូវបនាោះបទ ។ បយីងចងឲ់្យវបផធម៌ដនការបចោះសរបសីរបលីកទឹកចិតថដល់អបកបធវីលាបនោះ 
រជួតរជ្ញបផសពវផាយបៅកាន់មនុសសរគប់គប  បទីបបយីងបបងាីតសមាគមពលរដឌលាសមាគមលាបនោះប ីង”។ បនោះជ្ញរបសាសន៍ 
បលីកប ងីរបស់ ឯកឧត្តម សខុ ភា របលនសមាគមពលរដឌលាសមាគមលា កបុងឱ្កាសជូនអាំបណាយបលីកទកឹចិតថដល់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា នគរបាលការបបតកិភណឍ  នគរបាលបទសចរណ៍ និងសិសានុសសិសកបុងតាំបន់អងគរ នារពឹកដថងទី១៤ 
ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។  
 
ឯកឧតថមរបលនសមាគមរូបបនោះ បានបញ្ញជ ក់បថនទមកបុងចាំណាប់អារមមណ៍របស់បោកថា បដ្ឋយបមីលបឃញីពីកិចចេិតេាំរបឹង 
ថរបងបាំបពញការងារោ៉ា ងលាកបុងការងារអភិរកស និង អភិវឌណន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញពិបសស គឺភាពបសាម ោះរតង់កបុង 
តួនាទីរបស់ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ ដូចជ្ញ ការបរសីបានកាបូបលុយ ឬសមាភ រៈរបស់បភញៀវបហ្យីរបគល់ជូនពួកគត់វញិ ការជួយ 
ថសវងរកសមាភ រៈថដលបភញៀវរជុោះបាត់ ការជួយសបស្តងាគ ោះបពលបភញៀវមានឧបទធវបហ្តុបផសងៗជ្ញបដីម សុទនថតជ្ញសកមមភាពថដល 
សងគមគួរបលីកតបមាីង គួរសរបសីរ និង គួរឲ្យបគរពបទៀតផង។ “បយីងបានបឃីញសកមមភាពទាំងបនោះរតូវបាន ផសពវផាយ 
បលីបណាថ ញសងគម និង សារព័ត៌មានជ្ញញឹកញាប់ ។ បនោះបហី្យជ្ញអវីថដលបធវីឲ្យសមាគមបយីងសបរមច នាាំយកសមាភ រៈ 
មួយចាំននួមករបគល់ជូនតាមលទនភាពថដលបយីងបធវីបាន បដីមផីបងាហ ញអាំពីការថដលបយីងបពញចិតថចាំបពាោះទបងវីរបកបបដ្ឋយ 
ការទទួលេុសរតូវទាំងបនោះ” ។ 
 
 

ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងទទលួបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ ថដលបានអបញ្ជ ីញជ្ញអធិបត ី
កបុងពិធទីទួលអាំបណាយបលីកទឹកចិតថបនោះបញ្ញជ ក់ថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបាំបពញកាតពវកិចចរបស់េលួន បដ្ឋយការទទួល 
េុសរតូវេពស់ តាាំងពីបានបបងាតីប ងីកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៥មក កបុងបុពវបហ្តុការពារឲ្យបាននូវតដមលបលចបលល ជ្ញសកលដនរមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ ។ តាមរយៈកិចចរបឹងថរបងបនោះ អងគរថដលរតវូបានចុោះបញ្ជ ីកបុងសមផតថិបបតកិភណឍ ពិភពបោកកបុងឆ្ប ាំ១៩៩២ 
កបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ថដលរបឈមនឹងបរគោះថាប ក់ បានកាល យជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ ពភិពបោកបពញបលញកបុងឆ្ប ាំ២០០៤ 
កនលងមក ។ ការរបឹងថរបងរបស់បយងីរតូវបានទទួលសាគ ល់ពសីាទ ប័នជ្ញត ិ និង អនថរជ្ញតិជ្ញបនថបនាធ ប់ ជ្ញពិបសស 
ប៉ាុនាម នឆ្ប ាំចុងបរកាយបនោះ អងគរក៏ទទលួបានការបបាោះបឆ្ប តជ្ញប់ចាំណាត់ថាប ក់បលេ១បលីពភិពបោកកបុងឋានៈជ្ញតាំបន់បទស 
ចរណ៍ដ៏ទក់ទញបាំផុតផងថដរ ពីសាំណាក់សាទ ប័នសធង់មតអិនថរជ្ញតិធាៗំ  ដូចជ្ញ Trip Adviser ជ្ញបដីម។ ការទទួលបាន 
នូវការបលីកទកឹចិតថពីសមាគមពលរដឌលាសមាគមលាបៅបពលបនោះ ក៏ជ្ញកមាល ាំងចិតថមួយបថនទមបទៀត ថដលបធវីឲ្យបយងីេិត 
េាំរបឹងថរបង បាំបពញតួនាទីរបស់េលួនឲ្យបានកាន់ថតរបបសីរប ងីថថមបទៀត ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាពតិជ្ញរកីរាយនងឹទទួល 
នូវអាំបណាយបលីកទកឹចិតថបនោះ និង សូមថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះសមាគមពលរដឌលាសមាគមលា ថដលបានផថល់តដមលដល់ 
ការងាររគប់រគងបបតិកភណឍ របស់បយងីបៅបពលបនោះ។ 
 
 

សូមបញ្ញជ ក់ថា អាំបណាយថដលសមាគមពលរដឌលាសមាគមលារបគល់ជូនបៅបពលបនោះគឺ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាទទលួបាន 
បណតសរបសីរមួយ អងារ៥បាវ និងថវកិា១ោនបរៀល។ អងគរភាពនគរបាលបទសចរណ៍ និងនគរបាលការពារបបតិកភណឍ  
អងគភាពនីមួយៗទទួលបានបណតសរបសីរមួយ អងារ១បាវ និងថវកិា៤០មុឺនបរៀល។ ចាំថណកសសិានុសសិសថដលជ្ញ 
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សិសសពូថកកបុង៥រសុកដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរចាំនួន១០០នាក់ទទួលបានកាបូបសាព យ និងសមាភ រៈសកិាមួយចាំនួន។ បោករគ ូ
អបករគូតាំណាងសាោទាំង៥រសុក កបុងមយួរសុកទទលួបានសមាភ រៈមួយចាំនួន រមួនឹងថវកិា៥មុឺនបរៀលពីសមាគម 
និង៤មុឺនបរៀលពអីាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ។ បរៅពីបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានចាត់អបកជាំនាញជូនដាំបណីរសសិានុសិសស 
និងបោករគូអបករគូបដីមផកីមានថកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរផងថដរ៕ 
 

     
 

     
 
អបកជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ការងារអភិរកសនិងជសួជុលរបាសាទឥដឌ 
ដល់សកិាខ កាម១០របូមកពី៥របបទសជ្ញប់ដងទបនលបមគងគ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
សិកាខ សាោបដីមផបីឈវងយល់ពីបបតិកភណឍ វបផធម៌តាំបន់បមគងគ រតូវបានបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា ដន 
របបទសជប៉ាុន បៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបសៀមរាប-អងគរ។ អបកជាំនាញបបតិកភណឍ វបផធម៌ចាំនួន១០រូប ថដលមាន២រូបមកព ី
របបទសនមីួយៗដនរបបទសទាំង៥បៅអាសុីអាបគបយ ៍ បពាលគឺកមពុជ្ញ ដថ មីោ៉ា ន់មា៉ា  ឡាវ បវៀតណាម រពមទាំងរបបទស 
ឥណឍូ បនសុ ី បានមកជួបជុាំគប ជ្ញមួយអបកជាំនាញជប៉ាុនដនសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  និងអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បដីមផពីិភាកាផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍បលកីិចចការអភិរកស មរតកបបតកិភណឍ តាមរយៈការបរៀនសូរតបលីរទឹសថ ីនិងការចុោះអនុវតថ 
បៅបលីទីតាាំងផ្អធ ល់។ 
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កបុងរយៈកាលដនសកិាខ សាោបនោះ សិកាខ កាមទាំងអស់ក៏មានឱ្កាសចុោះសិកាបៅ តាមបណាថ ទីតាាំងរបាសាទ និងការដ្ឋឌ ន 
ជួសជុលមួយចាំនួនបទៀតកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ ជ្ញក់ថសថងបៅដថងទី១៣ ថេសីហា កនលងមកបនោះសកិាខ កាមទាំងបនាោះ 
បានចុោះបធវីកមមសិកាបៅរបាសាទបាគងជ្ញមួយអបកជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដ្ឋយផ្អធ ល់ បដីមផយីល់ដឹងឱ្យកាន់ថត 
ចាស់ អាំពីបបចចកបទសដនការអភិរកសជសួជុលរបាសាទឥដឌតាមបបចចកបទសបុរាណ។ 
 
បោក តាន់ សុផល អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ ថដលជ្ញអបកជាំនាញលល ប់ 
មានបទពិបសាធន៍បលីកចិចការបនោះបានបលីកប ងីពីបបចចកបទសដនការជសួជុលរបាសាទឥដឌ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុង 
អនុវតថបដីមផពីនយល់ដល់សិកាខ កាមទាំងអស់ រពមទាំងការអនុវតថជ្ញក់ថសថងទក់ទងនងឹបបចចកបទសដនការកឥដឌ របបៀបដនការ 
ោយកាំបបារបាយអ និងវធិសីាស្តសថដនការដ្ឋប់ឥដឌ បបចចកបទសជញ្ជូ នឥដឌប ងីបលកីាំពូលប៉ាមដនរបាសាទ និងបងាហ ញព ី
ឧបករណ៍មួយចាំនួនបទៀតថដលយកមកបរបីរបាស់កាំ ុងបពលជួសជុលជ្ញបដីម។ កបុងេណៈបនាោះថដរ សិកាខ កាមទាំង១០រូប 
ក៏បានចូលរមួអនុវតថជ្ញក់ថសថងចាំបពាោះការជសួជុល ដូចជ្ញការកឥដឌ ការោយកាំបបារបាយអ និងការដ្ឋប់ឥដឌជ្ញបដីម។  
 
បទពិបសាធន៍ថដលសិកាខ កាមទាំងអស់ទទលួបានកបុងបពលបនោះ ជ្ញចាំបណោះដឹងថម ី បថនទមបទៀតសរមាប់ពួកបគថដលបានបរៀន 
សូរតពីអបកជាំនាញរបបទសកមពុជ្ញទក់ទងនឹងបបចចកបទសដនការជួសជុលរបាសាទឥដឌ ក៏ដូចជ្ញការអភិរកសមរតកបបតិកភណឍ  
ថដលជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពភិពបោក។ សិកាខ កាមមាប ក់មកពីរបបទសភូមា បានបលកីប ងីបដ្ឋយបកាតសរបសីរពីរបបៀបដន 
ការជួសជុល របស់កមពុជ្ញថាជ្ញបបចចកបទសដ៏លា បបីបរបៀបបធៀបបៅនឹងរបបទសភូមាថដលមានសាំណង់របាសាទបធវីពឥីដឌថដរ 
បនាោះ ។ ការជួសជុលបៅកមពុជ្ញជ្ញបបចចកបទសដ៏គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ បពាលគឺបៅរកាបានបបចចកបទសដ៏លាតាាំងពីបុរាណ 
កាលមក ។ បោកបថនទមថា បបចចកបទសដនការជួសជុលរបាសាទឥដឌរបស់អបកជាំនាញកមពុជ្ញមានលកខណៈងាយរសួល 
និងរហ័្ស បមីលបៅសាំណង់ថដលជសួជុលរចួក៏មានភាពរងឹមាាំយូរ អថងវងផងថដរ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ផងថដរថា សិកាខ សាោបនោះនឹងរតូវបញ្ច ប់បៅដថងទី១៨ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ បដ្ឋយសិកាខ កាមទាំងអស់នឹង 
ចុោះបធវីកមមសកិាបៅតាមបណាថ របាងគរបាសាទនានាកបុងតាំបន់អងគរ ក៏ដូចជ្ញតាំបន់បផសងបទៀតបដីមផសីិកាបឈវងយល់ពកីិចចការ 
ជួសជុលនិងអភិរកសតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដលជ្ញបបតិកភណឍ ពិភពបោកដ៏លផ ី។ តាមរយៈកមមសិកាបនោះថដរ សងឃមឹថា 
សិកាខ កាមទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចាំបណោះដឹង បទបទពិបសាធន៍លាៗ បថនទមបទៀតពីកមពុជ្ញ បដីមផយីកបៅអនុវតថឲ្យបាន 
បជ្ញគជ័យបៅតាមបណាថ របបទសបរៀងៗេលួនរបកបបដ្ឋយជាំនាញ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថចកពូជបដីមឫសសទីាំពាាំងថផាមដល់របជ្ញសហ្គមន៍កបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
អបករសុកកបុងឧទានអងគរចាំនួន៧៤រគួសារមកពី៦ភូមិកបុងសងាា ត់អាំពលិ រកុងបសៀមរាប បានជួបជុាំគប បៅសាោឆទនភូម ិ
រតពាាំងរុននារពឹកដថងទ១ី៦ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ បដីមផទីទួលយកពូជឫសសទីាំពាាំងថផាមថដលផថល់ជូនតាមរយៈគបរមាង 
អភិវឌណន៍សហ្គមន៍ និងបបតកិភណឍ អងគររបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសហ្ការជ្ញមួយរបបទសញ៉ាូ វហ្សថឺ នបៅកាត់ថា ACHA  
 
ពូជឫសសទីាំពាាំងថផាមចាំនួន១៦០បដីម រតូវបានផថល់ជូនរបជ្ញពលរដឌកបុងឱ្កាសបនាោះ បដីមផយីកបៅដ្ឋាំដុោះសាកលផងកបុងន័យ 
ថសវងរករបបភទពូជដាំណាាំថដលផថល់ទនិបផលេពស់និងមានតដមលកបុងទីផារបដីមផបីបងាីនរបាក់ចាំណូល 
របចាាំដថងជូនដល់សហ្គមន៍ កបុងឧទានអងគរ។ 
 
បោករស ីឈនួ សុផល បុគគលិកបបចចកបទសដនរកុមអប់រ ាំបបតិកភណឍ  និងកសិកមមរបស់នាយកដ្ឋឌ នបរៀបចាំថដនដ ីនិងរគប់ 
រគងលាំបៅដ្ឋឌ នកបុងឧទានអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបញ្ញជ ក់ថា បដីមឫសសទីាំពាាំងថផាមជ្ញរបបភទបដមីឫសសធីាំៗ ប៉ាុនបដីម 
ឫសសថីេមរ កមពស់ព៥ីបៅ៦ថម៉ារត មានសលកឹធាំថវង បដីមវាមិនមានបនាល បទ បហ្យីវាអាចឲ្យផលកបុងរយៈបពលពី៦ថេ បៅ១ឆ្ប ាំ 
បរកាយពីការដ្ឋាំ។លកខណៈពិបសសរបស់ទាំពាាំងឫសសថីផាមបនោះ គឺទាំពាាំងមួយមានទមងន់ចាប់ពី១គី ូបៅ៣គ ូីរកាមមានរស 
ជ្ញតិថផាមឆ្ង ញ់ មានភាពងាយរសួលបពលដ្ឋាំសលបដ្ឋយមនិចាាំបាច់រ ាំងាស់ដូចទាំពាាំងថេមរបយងីបទ ។ ទាំពាាំងថផាមកាំពុងបពញ 
និយមបៅរបបទសកមពុជ្ញ ថថមទាំងលក់បានដថលបទៀតផង បដ្ឋយ១គី ូរកាម ដថលពី៦០០០៛ បៅ១០០០០៛។  
 
បោក ក ឺក ីជ្ញរបជ្ញពលរដឌរស់បៅភូមិបតាប តថដលបានមកទទួលពូជឫសសទីាំពាាំងថផាមកបុងឱ្កាសបនាោះថដរ បានបលីកប ងីថា 
បោកលល ប់ថតដ្ឋាំបដីមឫសសថីេមរតាមទមាល ប់តៗគប មក បដ្ឋយមិនលល ប់ដ្ឋាំបដីមឫសសទីាំពាាំងថផាមបទ បហ្យីក៏មិនថដលសាគ ល់បដីម 
ឫសសទីាំពាាំងថផាមមានរូបរាងរទង់រទយោ៉ា ងណាបនាោះថដរ ។ ប៉ាុថនថបពលថមីៗបនោះ បដ្ឋយសាររកុមការងារសហ្គមន៍ របស់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចុោះមកផសពវផាយ និងថចកបដីមឫសសទីាំពាាំងថផាមដល់របជ្ញពលរដឌកបុងសហ្គមន៍របស់បោក បទីបបោក 
ចាប់អារមមណ៍ បហ្យីបានសបរមចចិតថដ្ឋាំឫសសទីាំពាាំងថផាមបនោះសាកលផងបមល៍ីសិន របសនិបបីទទលួបជ្ញគជ័យ បោកនឹង 
ពរងីកការដ្ឋាំដុោះឲ្យបានបរចីនថថមបទៀត បដ្ឋយសារទាំពាាំងឫសសថីផាមបនោះងាយរសួលដ្ឋាំ មានរសជ្ញតិឆ្ង ញ់ និងលក់បានដថល 
បទៀតផង។  
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ពូជឫសសទីាំពាាំងថផាមបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាលល ប់បានថចកជូនរបជ្ញសហ្គមន៍ថដលរស់បៅឧទានអងគរជ្ញបរចនីបលកីមក 
បហ្យី។ ជ្ញក់ថសថងចាប់តាាំងពថីេ មិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៦មក ពូជបដីមឫសសទីាំពាាំងថផាមចាំនួន១៥០០បដីមបហ្យីរតូវបានថចកជូន 
ដល់របជ្ញពលរដឌចាំនួន២០ភូមិ មាន៤២៩រគសួារ បដីមផយីកបៅដ្ឋាំដុោះកបុងន័យជយួបលីកកមពស់ជីវភាពរស់បៅ និងបបងាីន 
របាក់ចាំណូលជូនរបជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរឲ្យបានរបបសីរប ងីថថមបទៀត។ 
 

     
 

     
 

កូនបឈចីរមោុះចាំននួ២០០០បដីមរតវូបានដ្ឋាំបៅបជីងទាំនប់បារាយណ៍ជ័យតដ្ឋកដនឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
ដរពបឈមីានរបបោជន៍ខាល ាំងណាស់ចាំបពាោះជីវតិមនុសស និង សតវ បហ្យីដរពបឈក៏ីរតឹថតមានរបបោជន៍ផងថដរចាំបពាោះ 
បបតិកភណឍ  បរពាោះវាជ្ញរបាាំងការពារេយល់ ការពារទឹកជាំនន់ ទប់សាា ត់ការសកឹរចិរលឹ និង រសូបទឹកបរកាមដីបដីមផផីថល់ 
សាំបណីមដល់របាងគរបាសាទ ជ្ញពិបសសដរពបឈថីដលដុោះកបុងឧទានអងគរ ជ្ញបទសភាពធមមជ្ញតិដ៏លាឯកថដលរមួចាំថណក 
បលីកតដមលរមណីយដ្ឋឌ នអងគរឱ្យកាន់ថតមានភាពរសស់សាា តបថនទមបទៀត។ 
 
បដ្ឋយយល់ោ៉ា ងចាស់ពីសារៈរបបោជន៍របស់ដរពបឈចីាំបពាោះមនុសស សតវ និងបបតកិភណឍ  ដូចបនោះបហ្យីបានជ្ញកបុងរដូវ 
វសាឆ្ប ាំបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបផថីមយុទននាការដ្ឋាំប ងីវញិនូវដរពបឈរីគប់របបភទកបុង ឧទានអងគរនិងតាំបន់ជុាំវញិមួយ 
ចាំនួនបទៀត ។ ជ្ញក់ថសថងបៅរពឹកដថងទ១ី៧ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ កូនបឈចីរមោុះចាំននួ២០០០បដីមបទៀត ជ្ញរបបភទបឈ ី
របណីត រតូវបានដ្ឋាំបៅបរបិវណបជីងទាំនប់បារាយណ៍ជ័យតដ្ឋកដនរបាសាទនាគព័នន ថដលជ្ញទតីាាំងរតូវការពារទាំងបបត-ិ 
កភណឍ  និងបទសភាពធមមជ្ញតដិនតាំបន់ឧទានអងគរទាំងមូល។ 
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បោក វា៉ាត ប ុនថា បុគគលិកបបចចកបទសនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបញ្ញជ ក់ថា កូនបឈថីដលរកុម 
ការងារយកមកដ្ឋាំតាមបជីងបទរទាំនប់បារាយណ៍បនោះមាន៤របបភទ រមួមាន កូនរ ាំដលួ៥០០បដីម កូនរកបៅ៥០០បដីម 
កូនកបកាោះ៥០០បដីម និង កូនកថនសង៥០០បដមី បដីមផកីារពារបជីងបទររបស់ទាំនប់ពីការហូ្របរចាោះដីបៅបពលមានបភលៀងលល ក់ 
ខាល ាំង។ 
 
កនលងមករាល់កចិចការសាថ រប ងីវញិនូវបឹង រតពាាំង បារាយណ៍ ឬរាល់ការបលីកទាំនប់ជ្ញបដីម អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថតងថតផារ 
ភាជ ប់នូវការដ្ឋាំដុោះប ងីវញិនូវដរពបឈនីិងរុកខជ្ញតិរគប់របបភទ កបុងន័យរមួចាំថណកអភិរកសបលីកតដមលបទសភាពវបផធម៌ និង 
ធមមជ្ញតិដនតាំបន់ឧទានអងគរឲ្យភាពរសស់សាា តជ្ញរបចាាំ បដីមផទីក់ទញបភញៀវបទសចរឲ្យមកទសសនាកាន់ថតបរចនីប ងីថថម 
បទៀត៕ 
 

     
 

     
 

សសិសពូថករបចាាំឆ្ប ាំ២០១៦ចាំននួ៦៣របូ បានទទលួរងាវ ន់បលកីទឹកចិតថពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

រងាវ ន់បលីកទឹកចតិថមានដូចជ្ញកង់ កាបូបសាព យ បសៀវបៅ ប ិក និងបខាអាវកីឡា រតូវបាន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាយកបៅថចក 
ជូនសសិសពូថក ចាំណាត់ ថាប ក់បលេ១ បលេ២ បលេ៣ បៅកបុងកមមវធិីអប់រ ាំបបតិភណឍ ដនឧទានអងគរ ចាំនួន៦៣នាក់ មកព ី
២១សាោ នារពឹកដថងទ១ី៧ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅសាោបឋមសកិារបាសាទបគកចក-េូបបយូមុិ។ កមមវធិីបនោះមាន 
ការចូលរមួ ពីបោកនាយកសាោ បោករគូអបករគូដនសាោបគលបៅទាំង២១ រមួទាំងរកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ អបសរា 
ដឹកនាាំបដ្ឋយបោក សា  សុេុន រគូបបរងៀនថផបកអប់រ ាំបបតកិភណឍ ដនឧទានអងគរបរកាមគបរមាងអភិវឌណន៍បសដឌកិចចសហ្គមន៍ 
និងបបតកិភណឍ អងគរ (ACHA) របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បរកាមជាំនួយឧបតទមភពីរបបទសញ៉ាូ វបហ្សថ ន។ 
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បោក សា  សុេុន បានរបាប់ថា បនោះជ្ញឆ្ប ាំទ២ីបហ្យីដនការរបកួតរបថជងយកជ័យោភីកបុងកមមវធិអីប់រ ាំបបតភិណឍ  ដនឧទាន 
អងគរ ថដលបរៀបចាំបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមួយរបបទសញ៉ាូ វបហ្សថ ន។ ឆ្ប ាំបនោះមានសិសានុសិសសចូលរមួចាំនួន 
៧៨៤នាក់ ទទួលបានរងាវ ន់បលីកទឹកចិតថ៦៣នាក់ កបុងបនាោះមាន២១នាក់បានជ្ញប់ចាំណាត់ថាប ក់បលេ១ ។ បោកបាន 
បញ្ញជ ក់បទៀតថាសិសសទាំងអស់មកពសីាោបផសងៗគប  មានសាោបឋមសិកាចាំនួន១៥ អនុវទិាល័យ៤ វទិាល័យ២ 
ថដលសុទនសឹងថតបៅកបុងតាំបន់អងគរ ។ បថនទមពីបនោះ រកុមការងារក៏បានបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដងឹបនោះដល់សាោគរុបកាសលយបេតថ 
បសៀមរាបផងថដរ បរពាោះគរុសិសសទាំងអស់នឹងកាល យជ្ញអបកសាបបរពាោះចាំបណោះដឹងដ៏សាំខាន់បៅកាន់បកមងៗនាបពលដ៏េលីខាង 
មុេ។  
 

កបុងការបបរងៀន រកុមការងារបានបរសីយក១ថាប ក់កបុង១សាោ បដ្ឋយបផ្អថ តបៅបលកីារសិកាចាំននួ៧បមបរៀន ឯកសារអប់រ ាំ 
សថីពីបបតកិភណឍ ថបបតុកាតា និងការរបកតួរបថជងសមតទភាពបលីការយល់ដឹងពីបបតិកភណឍ  ។ កបុងបនាោះរកុមការងារបាន 
បងាហ ញពីអវងីាយៗទក់ទង ការរស់បៅរបស់ពួកបគផ្អធ ល់ ដូចជ្ញពធិ ីទាំបនៀមទមាល ប់ដ៏លាផូរផង់របស់ថេមរ បដីមផឱី្យពួកបគយល់ 
កាន់ថតចាស់ បហ្យីពួកបគក៏អាចសួរសាំណួរជ្ញបរចីនថដលបគឆងល់បានបទៀតផង។  
 

បោក សុេុន បនថបទៀតថា អាំបណាយដថងបនោះរមួមាន ជ័យោភីបលេ១ទទលួបានកង់១បរគឿង បខាអាវកីឡា១កាំបបល 
កាបូបសាព យ១ បសៀវបៅ២កាល ប ិក២បដីម។ ឯបលេ២និងបលេ៣ ទទួលបានកាបូបសាព យ១ បខាអាវកីឡាមួយកាំបបល 
បសៀវបៅ២កាល ប ិក២បដីម ។ អាំបណាយទាំងបនោះជ្ញការបលីកទឹកចិតថដល់សសិានុសសិសថដលបានចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុង 
កមមវធិីអប់រ ាំបបតិកភណឍ  ក៏ដូចជ្ញបលីកទឹកចតិថឱ្យបកមងៗចូលរមួបឈវងយល់ពអីវីថដលជ្ញបបតិកភណឍ  សារៈសាំខាន់ដនការការ 
ពារថថរកាបបតិកភណឍ អងគរ បហ្យីបលីកទឹកចតិថឱ្យមានការរបកួតរបថជងសមតទភាពបលីការយល់ដឹងថផបកបបតកិភណឍ ថេមរ។ 
 

បដ្ឋយបងាហ ញនូវកថីរកីរាយ កុមារ ីេុាំ រសមីាស អាយុ១០ឆ្ប ាំ មកពីសាោបឋមសកិាបគកតាចាន់ និងកុមារ ីបធៀង របជ្ញល័កខ 
អាយុ១៣ ថាប ក់ទ៦ី មកពសីាោបឋមសិកាជ័យ ជ្ញមាច ស់ជ័យោភីបលេ១ បានសថមថងនូវអារមមណ៍សបាយរកីរាយថដល 
ទទួលបានកង់ថម ី ក៏ដូចជ្ញសមាភ រៈសិកា និងបខាអាវកីឡាពីការរបកួត។ បាូនបានបរៀបរាប់ថា ដាំបូងពួកបយងីមិនបានដឹងបទ 
ថាអវីជ្ញបបតកិភណឍ  ថតបានបោករគូជយួបបរងៀនពួកបយងី ទក់ទងនឹងបបតកិភណឍ  បហ្យីក៏បធវីកចិចការថដលរគូដ្ឋក់ឱ្យ 
មិននឹកសាម នបទថាទទលួបានបលេ១ ។ បាូនសបាយចិតថថដលបានដឹងេលោះៗពីបបតិកភណឍ  បហ្យីបានរងាវ ន់បលីកទកឹចិតថ 
បទៀត។ បាូនៗសនាចូលរមួចាំថណកជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា កបុងការថថរកា ការពារបបតិកភណឍ របស់ថេមរ បហ្យីចង់ឱ្យ 
មានកមមវធិីថបបបនោះរហូ្តរគប់សាោបដីមផផីថល់ឱ្កាសដល់កុមារ បានថសវងយល់ក៏ដូចជ្ញចូលរមួកបុងការថថរកាមរតក 
បបតិកភណឍ  របស់េលួនឲ្យបានគង់វងស៕ 
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ផាយបៅដថងទី    ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ សីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                                    
                                                                                      
            
                                                                                     
                                                                            
                                                                     
                                                                               
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                         
                                                        
 
                                                                                  ? 
                                                                                   
                                                              ៖        ៩       
                    Georges Maspero (             )                               
                                                                                 
        Louis Finot (         )       ៩                                                 
                                                                                   
    Georges Coedes (         )                                   «                  
         »                                                                        
                        «       »                                                
                                                                                   ៖      
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ផ្នែកទ ី៩ 

ប្បចផំ្ខកញ្ញា  

ការរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាទក់ទងនឹងការរស់បៅរបស់របជ្ញជនកបុងបរបិវណរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 

បណឍិ ត Alison Kyra Carter 
អបករសាវរជ្ញវមួយរកុមសាកលផងថសវងយល់ពជីីវតិរស់បៅរបចាាំដថងរបស់របជ្ញជនកបុងសម័យអងគរ 

 
បបីបយងីនឹករសដមពអីងគរវតថ បយងីរបថហ្លគិតបៅដល់របាសាទដ៏លារតកាល បហ្យីធាំសបមផមី ព័ទនជុាំវញិបៅបដ្ឋយដរព 
រកាស់ ។ បៅបពលថមីៗ បនោះ បុរាណវទូិបានឲ្យដងឹថា ចាប់ពីរបាសាទអងគរវតថបាន សាងសង់ មានដីទលួជ្ញបរចីនព័ទនជុាំវញិ 
ដីទួលបនោះទាំនងជ្ញកថនលងមនុសសរស់បៅ ។ របាសាទអងគរវតថ ជ្ញបបោះដូងដនអាណាចរកអងគរ ោតសននឹងបលីដផធដ ី
១០០០គ.ម២ បហ្យីរបថហ្លមានមនុសសរស់បៅដល់ បៅ ៧៥០.០០០នាក់។ គបរមាងមហាអងគរ GAP (Great Angkor 
Project) បានបចាទសួរថា បតីរបជ្ញជនសម័យអងគររស់បៅកថនលងណា?។ គបរមាងបនោះ ជ្ញកមមវធិីរសាវរជ្ញវរមួរបស់ 
សាកលវទិាល័យ សុីដន ីដឹកនាាំបដ្ឋយបណឍិ ត Roland Fletcher និងអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
 
បដីមផចីាប់បផថមីយល់ដឹងពជីីវតិរបស់មនុសសសាមញ្ដបៅសម័យអងគរ បុរាណវទូិបានជីកដរីក សមាភ រៈបរបីរបាស់កបុងផធោះរបស់ 
របជ្ញជនជាំនាន់បនាោះ។ តាមរយៈកាំណាយដនកថនលងរស់បៅរបស់បគ បយងីអាចយល់ដឹងពទីមាល ប់កបុងការរស់បៅរបស់បគកបុង 
អតីតកាល។ ការងារបនោះអាចផថល់ព័ត៌មានបថនទម សថីពីភាពេុសគប រវាងរគសួារ សហ្គមន៍ និងកថនលងរស់បៅបផសងៗរពម 
ទាំងរវាងអបកមានវណតៈេពស់ និងមនុសសសាមញ្ដ ដូបចបោះ បយងីអាចចាប់បផថីមយល់ដងឹពសីងគមបៅសម័យ អងគរពីថាប ក់បរកាម 
ដល់ថាប ក់បលី។ 
  
ការសិកាបុរាណវទិាបៅសម័យអងគរបានបផ្អថ តដាំបូងបៅបលរីបាសាទដ៏សាឹមដសា ថដលមានសិោចារកឹរបាប់បយងីអាំពអីាទ ិ
បទពបសថច នងិវរីៈជន។ បយងីមានព័ត៌មានតិចតួចពជីីវតិរស់បៅរបចាាំដថងរបស់ មនុសសសាមញ្ដបៅសម័យអងគរ។ បៅកបុងឆ្ប ាំ 
១២៩៦ បបសកជនចិនមាប ក់ប ម្ ោះ ជីវ តាកាវ ន់បានមក ទសសនារកុងអងគរ បហ្យីបានបរៀបរាប់អាំពីអវីថដលបោកបានបឃញី។ 
បោកបានសរបសរថា មនុសសកបុង វណតៈេពស់រស់បៅកបុងផធោះធាំថដលមានដាំបូលរបក់បកផឿង បហ្យីមនុសសសាមញ្ដរស់បៅ 
កបុងផធោះតូចដាំបូល របក់សផូវ។ បនោះគឺជ្ញភសថុតាងជ្ញក់ថសថងថតមួយគត់សថីពីបគហ្ដ្ឋឌ នសម័យអងគរ។ ថតបយងីក៏បានដឹងពីការ 
រស់បៅជាំនាន់អងគរតាមរយៈរូបចមាល ក់បៅរបាសាទបាយន័ថដលបានបងាហ ញពីបគហ្ដ្ឋឌ ន និងជីវតិរស់បៅ របចាាំដថងជាំនាន់ 
បនាោះ។ បរៅពីបនោះ មានបុរាណវទូិបារា ាំង និងថេមរមយួរកមុបានបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវអាំពី ផធោះសថមផងបៅតាំបន់បរៅបរបិវណ 
អងគរ ឯចាំថណកការសិកាពកីថនលងរស់បៅបៅតាំបន់កណាថ លអងគរថដល ជ្ញទីរបមូលផថុ ាំដនរបាសាទ បហ្យីមានមនុសសរស់បៅ 
បរចីន បយងីមានព័ត៌មានតចិតចួណាស់។ 
 
កបុងការសកិាបរចីនបលកីរបស់គបរមាងGAP បោករសបីណឍិ ត Miriam Stark បានបធវី កាំណាយបៅកបុងបរបិវណ របាសាទ 
ដូចជ្ញ អងគរវតថ បដមីផរីកភសថុតាងដនលាំបៅដ្ឋឌ នរបស់របជ្ញជន បរពាោះ សោិចារកឹបានបញ្ញជ ក់ថាមានមនុសសមយួចាំនួន 
រស់បៅជុាំវញិរបាសាទ ឧទហ្រណ៍សិោចារកឹបៅ របាសាទតារពហ្ម បានបរៀបរាប់អាំពីមនុសសថដលមាន ទាំនាក់ទាំនងនឹង 
របាសាទ ថដលបគបា៉ា ន់សាម នថាមាន ចាំនួនរបថហ្ល២០០០នាក់ រស់បៅកបុងកាំថពងរបាសាទ។ 
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បៅឆ្ប ាំ២០១២ ការរសាវរជ្ញវបលីរបលនបទបនោះបានទទួលជាំនួយពបីបចចកបទសថមី LiDAR ថដល បរបីកាាំរសមី Laser អាច 
បមីលធលុោះគរមបដរព ដូបចបោះអាចបមីលបឃញីរចនាសមព័ននបលដីីថដលរុកខជ្ញតិបាន រគបដណថ ប់។ កបុងករណីរបាសាទអងគរវតថ 
LiDAR បានបងាហ ញឲ្យបឃញីបៅជុាំវញិរបាសាទនូវដីទលួ នងិ ដីទាំនាបជ្ញប់ៗគប បរៀបរយជ្ញរកឡាចរករតង់តាមថេសរបនាធ ត់ 
រសបបៅទសិទាំងបួន។ 
 
កបុងឆ្ប ាំ២០១០ និង២០១៣ គបរមាងGAP បានសិកាបលីដីទលួទាំងបនោះបដ្ឋយបានកាយរបតថ  តូចៗទាំហ្ាំ ១មx២ម 
កបុងកថនលងជ្ញបរចីនជុាំវញិអងគរវតថ។ ការរសាវរជ្ញវបនោះបានបងាហ ញភសថុតាងបញ្ញជ ក់ថា ដទីលួជ្ញទីកថនលងថដលមនុសសរស់បៅ។ 
បបចចកបទសធយូងវទិយុសកមមបានបងាហ ញថាដីទលួទាំងបនាោះរតូវ បានបរៀបចាំសរមាប់រស់បៅពី ស.វ.ទ១ី០ ដល់ ស.វ.ទ១ី៣។ 
ការរសាវរជ្ញវរបស់បយងីក៏បានបញ្ញជ ក់ បថនទមថា បៅបលីដទីួលទាំងបនាោះមានមនុសសរស់បៅបរកាយសម័យអងគរពសី.វ.ទី១៥ 
ដល់ស.វ.ទី១៧។ 
 
លទនផលទាំងបនោះបានបធវីឲ្យបយងីមានការរ ាំបភបីចិតថ ថតកាំណាយតូចៗបនាធ ប់មកបានបាំផុស សាំណួរោ៉ា ងបរចនី។ កបុងថេ 
មិថុនា និងកកាដ្ឋ ២០១៥ បរកាយពីបានទទលួជាំនួយរបស់អងគការ National Geographic េញុ ាំបានបរៀបចាំរកមុរសាវរជ្ញវតាំ 
ណាងបដ្ឋយសាកលវទិាល័យសុីដន ីនិងអាជ្ញញ ធរអបសរា (បោក ឆ្យ រចនា) បដមីផពីរងីកកាំណាយបលីដទីួលថតមយួសទិត 
កបុងកាំថពងអងគរវតថ។  
ចាំណុចថដលរតវូរសាវរជ្ញវមានដូចតបៅ៖ 
១.បយងីចង់ដឹងថា បតពីិតជ្ញមានរបជ្ញជនរស់បៅបលីដីទលួថមន ឫបទ? របតថ តូចៗថដលបយងី បានជីកបានផថល់ចបមលីយ 
វជិជមានបលសីាំណួរបនោះ។ បយងីសងឃមឹថា កាំណាយទាំហ្ាំធាំ អាចឲ្យបយងីរក បឃញីសាំណល់ដនបាំថណកផធោះ និងភសថុតាងបផសង 
បទៀតដនការរស់បៅបលីដីទលួបនោះ។ 
២.បយងីចង់ដងឹថា បតមីនុសសសាមញ្ដបានរស់បៅបលដីីទលួបនោះ ឫបទ? បយងីបជឿថាបរឿងបនោះ ទាំនងជ្ញពតិ ពីបរពាោះដីទលួ 
បនាោះមានទាំហ្ាំតូចថដលអាចឲ្យបគគិតថាផធោះក៏តូចថដរ។ ការរកបឃញីភសថុតាង ពីសាំណង់ផធោះ និងរបបភទដនរបស់បរបីរបាស់ 
បដ្ឋយរគួសារ នងឹបធវីឲ្យបយងីយល់កាន់ថតចាស់នូវសមាភ រៈ បផសងៗថដលបគបានបរបីរបាស់។ 
៣.បយងីចង់ដឹងថា បតីដទីួលបនាោះអាចបានបរបីរបាស់ជ្ញយូរអថងវងបហ្យីបរចនីដង ឫបទ? ។ 
 
កបុងឳកាស បយងីចុោះបៅរសាវរជ្ញវបៅពាក់កណាថ លឆ្ប ាំ២០១៥ បយងីបានជីកបលីដីទលួថដល បានពិព័ណ៌នាខាងបលីនូវ 
របតថ ចាំនួន២២ បលីដផធដសីរុប៤១ម២  ។ លទនផល៖ ថវបីបីបយងីមិនបានរក បឃញីទរមង់ផធោះទាំងមូល បយងីបានរបទោះ 
បឃញីនូវសាប មបជីងសរសរថដល បគអាចចាត់ទុកថាជ្ញ ចាំថណកមួយដនផធោះ។ បយងីក៏បានរកបឃញីថដរ៖  
១.ផ្អធ ាំងថមភក់ជ្ញបរចីន៖ បយងីបជឿថាអបកថដលរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរវតថរបថហ្លជ្ញយកថមភក់បនោះ ថដលសល់ពីការសាងសង់ 
អងគរវតថមកបរបី ថតបយងីមិនទន់ដឹងចាស់ថាបគយកថមទាំងបនាោះមកបរបីបធវីអវ។ី បយងីគិតថារបថហ្លបគយកវាបៅរកាល 
ជ្ញផលូវ ឫរកាលបៅបរកាមផធោះ ឫរកាលជុាំវញិផធោះ។ 
២.ភសថុតាងដនសកមមភាពកបុងរគួសារទក់ទងនឹងការដ្ឋាំសលរ។ បៅរតង់ថផបកមយួដនដទីួល បយងីបានរកបឃញីឥដឌ និងដីឥដឌ 
ដុតរពមទាំង៖  
- ធយូង និងបាំថណកចស្តងាា នថថដលជ្ញភសថុតាងដនការបរបីបភលីង សរមាប់ដ្ឋាំសលរបៅសម័យអងគរ 
- កុោលភាជន៍ ភាគបរចីនជ្ញកុោលភាជន៍របបភទផុយ បហ្យីមានេលោះមានសាប មដនការបឆោះពី បរៅថដលអាចបណាថ លមក 
ពីការដ្ឋក់ដ្ឋាំសលរបៅបលីបភលងី។ មានបាំថណករក ជាំនាន់អងគរថដលមាន រសទប់របោងពណ៌ដបតង ឫពណ៌បតាប ត រពមទាំង 
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ភាជន៍នាាំចូលពីរបបទសចិន។ បយងីក៏បានរកបឃញី េចួថដលបៅរូបរាងទាំងមូលចាំនួនមយួ បៅទីតាាំងថដលបយងីសនបដិ្ឋឌ ន 
ថាជ្ញលាំបៅដ្ឋឌ ន។ 
-  បរៅពីភាជន៍អបកជាំនាញថផបករុកខជ្ញតិ គឺបោករសី Cristina Castillo បានរសាវរជ្ញវរកបឃញី រគប់រសូវ បាំថណកសាំបក 
រកូច រគប់រុកខជ្ញតកិបុងអាំបូរេញី រពមទាំងសាំណល់រុកខជ្ញតិេលោះថដលបគបានបរបី របាស់បធវីជ្ញឧសថ។ ការងារបនោះចាប់បផថីមបអាយ 
បយងីថសវងយល់អាំពីរុកខជ្ញតិ ថផលបឈ ី និងបថនលថដល មនុសសរស់បៅបលដីីទួលបនាោះរបថហ្លជ្ញបានបរបិភាគ និងបានបរប ី
របាស់។ 
 
បរៅពីបនោះ បយងីបានជីករបតថ បៅបលីដទីាំនាប៖ ថវីបបីបគសងសយ័ថាទីបនោះជ្ញរសោះទឹក អបកជាំនាញធរណីសាស្តសថរបស់បយងី 
បានរកបឃញីថា ទីបនោះមានទកឹដក់ថតបៅរដូវបភលៀងបទ។ ដូបចបោះមិនអាចបដីរតួនា ទីជ្ញរសោះផថល់ទឹកេួបរបាាំងេួបវសាប យី។ 
  
ការងារទាំងបនោះរតូវបនថបដីមផបីឆលីយតបនឹងសាំនួរជ្ញបរចីនថដលបៅបសសសល់ ដូបចបោះបយងីសងឃមឹ ថាអាចបនថការរសាវរជ្ញវរក 
ភសថុតាងទក់ទងនឹងជីវតិរស់បៅរបចាាំដថងរបស់មនុសសបៅសម័យអងគរ។ 
 
ជ្ញការសនបិដ្ឋឌ ន បយងីយល់បឃញីថាការរសាវរជ្ញវមនិរតូវបផ្អថ តថតបលីរបាសាទបទ រតូវបផ្អថ តផង ថដរបៅបលីជីវភាពរស់បៅ 
និងសមទិនិផលដនរបជ្ញជនសម័យអងគរ៕  

  
 ថរបសរមួលបដ្ឋយមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ នងិតមាល់ឯកសារអងគរ 
    បសៀមរាប, ដថងទី៣១ សីហា ២០១៦ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផថល់បបចចកបទសបធវជីីកាំប៉ាុសថិ៍ដល់អបករសកុអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានផថល់បបចចកបទសបធវីជីកាំប៉ាុសថិ៍កសិកមម តាមថបបធមមជ្ញតិដល់របជ្ញពលរដឌ ថដលភាគបរចីនជ្ញរបជ្ញ 
កសិករបធវីថរសចាំការកាំពុងរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ បដីមផឲី្យពួកគត់បចោះរបបៀបបធវីជកីាំប៉ាុសថិ៍បដ្ឋយេលួនឯង។ ការផថល់បបចចកបទស 
បធវីជីកាំប៉ាុសថិ៍បនោះគឺបដីមផថីថរកា ការពារ និងអភិរកសនូវរបបៀបរបបបធវីកសិកមមតាមថបប ធមមជ្ញតិរបស់បុពវបុរសថេមរ នាសម័យ 
អាណាចរកអងគរដ៏រុងបរឿងផង និងបដីមផបីលកីកមពស់បសដឌកចិចរគួសាររបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរនាបពល 
បចចុបផនបឲ្យមានជីវភាពធូរលរប ងីផងបរកាមទសសនវស័ិយថា «អភិរកសបដីមផអីភិវឌណន៍ អភិវឌណន៍បដីមផអីភិរកស»។ 
 
បោក ឡាច សាំណាវ បុគគលិកបបចចកបទសនាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍កសកិមមនងិសហ្គមន៍បានបលីកប ងីថានាយកដ្ឋឌ ន 
អភិវឌណន៍កសិកមម នងិសហ្គមន៍ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចាត់ថចងរកុមភាប ក់ងារអភវិឌណន៍សហ្គមន៍ចុោះបៅផថល់របកឹា 
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បោបល់នងិផថល់បបចចកបទសបធវីជីកាំប៉ាុសថិ៍ដល់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងរសុករកុងចាំនួន៥រមួមានរសុកអងគរធាំ រសកុពួក 
រសុករបាសាទបាគង រសកុបនាធ យរសី រកុងបសៀមរាបនិងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកផងថដរ។ការផថល់បបចចកបទសបនោះជួយឲ្យពួក 
គត់បចោះ របបៀបបធវីជីកាំប៉ាុសថិ៍សរមាប់យកបៅដ្ឋក់ថរសចាំការ និងជួយកាត់បនទយការចាំណាយបៅបលីការទិញជីគីម ី ថដលមាន 
តដមលដថលបហ្យីប៉ាោះពាល់ដល់សុេភាពបទៀតផង។ 
 
បោកបនថថាបបចចកបទសបធវជីកីាំប៉ាុសថិ៍បនោះ មុនដាំបូងរបជ្ញពលរដឌរតូវបរជីសបរសី រកកថនលងមិនមានលិចទឹកបហ្យីបធវីបរាងមយួ 
បដ្ឋយជីករបតថ ជបរៅ១តឹក ទទឹង១,៥ម និងបបណាថ យបលីសព២ីម ឬទាំហ្ាំអាចេុសពបីនោះបៅតាមការចង់បាន។ បរាងបនោះ 
បធវីពីបឈរីបក់សលឹកបតាប ត  របក់សផូវ ឬរបក់ស័ងាសីក៏បានឬមិនបាច់បធវីបរាងក៏បានថដរ ។ ពួកគត់អាចបធវីបរកាមបដមីបឈ ី
ជញ្ញជ ាំងបាាំងបដ្ឋយសលកឹបតាប តសលឹកដូងឬកឥដឌមានកមពស់០.៥-១ម បៅតាមលទនភាពរបស់ពួកគត់សរមាប់ដ្ឋក់វតទុលតុបដីម 
បផសងៗ បធវីជីកាំប៉ាុសថិ៍។ការបធវជីញ្ញជ ាំងបាាំងបនោះបដីមផកីារពារសតវលតុបផសងៗកកាយបធវីឲ្យគាំនរជីរាយបា៉ា យ។ 
 
បោកបនថបទៀត ថាចាំបពាោះវតទុលតុបដីមសរមាប់យកមកបធវីជកីាំប៉ាុសថិ៍បនាោះមានកាកសាំណល់កសិកមម  កាកសាំណល់ផធោះបាយ 
កាកសាំណល់ទីផារ កាកសាំណល់សួនចារនិងកាកសាំណល់បផសងៗបទៀត។ បពលរបមូលបានកាកសាំណល់ទាំងអស់បនោះ 
បហ្យីរតូវដលលកថបងថចកកាកសាំណល់បរកៀម និងរសស់ឲ្យរបហាក់របថហ្លគប រចួបហ្យីកាប់ចិស្តញ្ញច ាំោយបញ្ចូលគប យក 
បៅដ្ឋក់កបុងរបតថ  ជ្ញន់បងាហ ប់ឲ្យបសមីបៅតាមការចង់បានបដ្ឋយយកសលឹកបចកឬសលកឹដូងដ្ឋក់រគបពីបល ី និងដ្ឋក់បាំពងឫសស ី
បចាោះរបបហាងចាំនួន២បដីមបៅកបុងគាំនរជីកាំប៉ាុសថិ៍បនាោះបដីមផឲី្យមានេយល់បចញចូល  បធវីឲ្យជកីាំប៉ាុសថិ៍ឆ្ប់កាច់និងរហ័្សរលយួ។ 
 
បោកបញ្ញជ ក់ថារបបៀបថថទាំជកីាំប៉ាុសថិ៍វញិ ពួកគត់រតូវឧសាហ៍្រតួតពិនតិយបមីលគាំនរកាំប៉ាុសថិ៍បបីសងួតទកឹរតូវបរសាចទឹកឲ្យបសីម 
ជ្ញរបចាាំ និងឧសាហ៍្រត ប់គាំនរជីកាំប៉ាុសថិ៍បដ្ឋយរត ប់ពីបរកាមប ងីមកបល ី និងរត ប់ពីបលីចុោះមកបរកាមវញិ។ បធវីោ៉ា ង 
បនោះ ជីកាំប៉ាុសថិ៍ឆ្ប់រលួយសពវបហ្យីទុករយៈបពល៣ថេបៅ៦ថេពកួគត់អាចយកជីកាំប៉ាុសថិ៍បៅដ្ឋក់ថរស និងដ្ឋក់ដាំណាាំ 
បផសងៗបានបហ្យី ។ មា៉ាងបទៀតជីកាំប៉ាុសថិ៍បនោះ វាជួយឲ្យដធូីរ រសូវ ដាំណាាំចាក់ឫសបានបរៅ លូតោស់បានលា ធន់នងឹជាំង ឺ
និងសតវលាិតរាតតាតបទៀតផង៕ 
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         ៖                                                              
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                           (KOCHEF)                                   (KOICA) 
                                                                                         
                                                                                      
                                                               
 
                                                                               
                                                                                     
                                                                                             
                                                                      
 
                                                    “                                 
                                                                                 
                                                                                        
                                                                          ”  
 
                                                                               
                                                                                      
                                                                                     
                                                                             
                                                                                   
“                                                                                    
                                                                             
                 ”  
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                                    
                                                                                             
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                    
 
                                                                             
                                                                               
                                                                                  
                                                         ៩     
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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                                                ? 
                                 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                               
                                                                              
                                                                                      
                                                         ?                              
                    ?  
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                              ,   ,                              ,                     
       (                                         )                                  
 ,                                                                 ,   ,   ,       
        
 
                             ៖  
 )          (     )         ,   ,                   ,                            
                                  
 )         (       )         , ៩ ,                                                 
                                   
 )         (                )           ,                   ,                       
                                         
 )        (                         )           ,                     ,    
                                                                                        
      ,       . .   
 
                                                                                    
                                                                                         ៩ 
                                                                                  
                                                                                       
 
                                                                                  
                                                                                     
          ,                                                                          ៖  
 )                                        ៩,      
 )                                      ,      
 )                                         ៩ ,      
 )                                    ,      
 )                                                           -           ៩    
                    ,                                        ,       
 
                                                                                
                                                                                     
                                                                               ៖  
 )                                                          ,       
 )                                                                     ,       
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 )                                                                           
     , ៩ ,       
 )                                                                        
 ,   ,       
 )                                                                 -         ៩ 
                -                                                                         
                               ៩               
 
                                          ?                        ?  
                                                                                      
                                                                                         
         ៩                                                                      
                                                              Equinox (         
    aequus               , nox       )                        «      »         
                                                                                       
                                                                                     
 
                                                                                  
                                                                           
                                ៩                                                  
                                                                                            
 
                                                                                 
                            ៩                                                            
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ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                                
                                                                              
                                                                                      
                                                                                      
                                                           
 
                             ៩                                                         
                                                                                               
                                             
 
                                                  ឈ                           
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                                                ISO14001 
                    (JQA) 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

ISO14001                                                                           
                                                                                 
                                                                                      
                      (Japan Quality Assurance-JQA)                       ISO 14001 
      
 

                                          JQA                                    
                                                                                -
   ៩              ៩-                   -                           -      
 

                                                                                    
              (EMS)                                        JQA   
 
                                                                                        - 
     ISO 14001            ? 
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       EMS                                                                      
                            ISO14001                                                
                      EMS                                                                  
      
 

               “               JQA                                                  
                                                                               EMS 
                                                               ?        ?          
                 ?                                                      EMS          
                                                  ”   
 

                                    EMS                                             
                                                             ISO14001                 
EMS                 JQA                                                           
                                            EMS                                        
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                                       
                                                                                    
                                                                            www.angkor.com.kh 
                                                              -                         
 
                          www.angkor.com.kh                                                  
                                                                                     
                                                                                      
        -                                                                         
                                                                                         
                               
 
                                                                          
www.angkor.com.kh                                                                    
                                                            www.angkor.com.kh        
                                                                                          
                                                                                  
                        
 
                                                                                     
                                                                                           
                                                                                          
         
 
                                           www.apsaraauthority.gov.kh                  
     Facebook (             Apsara Authority)                                    
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                                 
                                                                                              
                                                                           
                    
 
       ឈ                                                                
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        !                                                        
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                           (Low season)                                 
                                                                                   
                                                                                         
     (Green Season)                                                                   
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                                                            ! 
 

     
 

     
 

                                                
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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                                     “                         ” 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                     “      ” Equinox                                               
                                                                              
                                    (Cambodia Film Commission)                       
                              “                         ”                              
                                   
 
                                                                                             
                     
 

 
 

 

                                                               
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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                                                  (Wild Alliance)                       
                                                                                       
       
 
                                                                                     
                                                                                
                                                                                
 

     
 

                             ? 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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              “                                                                             
                         ”  
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ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                                            
                                                                                    
                                                                                          
                                                                         
«       »  
 
             «       »                                                          
              «       »                                                                     
«       »     «                 »                                                                     
           «       » «                 »                                                   
                                                                                                      
                                                                   
 
                                                                                        
                     «       » «       »    «      »         «      »                     
                                                                                           
      
 
                                                                                
                                                                                
                                                                                 
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                                 
                                                                                          
                                                                                     
                                                  
 
                  «       »                             «      »                               
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               «       »                                                             
                                                                                   
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                      
                                                          
 

     
 

     
 
 
                                                         
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
                                                                                      
                                                                                         
           -                   -                                           
                       ៩                                                               
                                         
 
                                                                                               
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                
 
                                                                            
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                    
                 
 
             “                                                                            
                                                                                   
                                                                      
                                                                                              
          ”   
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ភាប ក់ងារដរពបឈទីទលួបានឯកសណាឌ នថមនិីងអនុសាសន៍ថណនាាំបថនទមពីថាប ក់ដឹកនាាំបដីមផ ី
ពរងឹងការោមលាតដរពបឈតីាំបន់អងគរឲ្យបានគង់វងស 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រពឹកដថងទ២ី៣ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះភាប ក់ងារដរពបឈដីនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលមានកាតពវកិចចោមលាត 
ដរពបឈ ី ទប់សាា ត់បទបលមសីដរពបឈ ី និងថណនាាំរបជ្ញពលរដឌឲ្យចូលរមួថថរកាដរពបឈ ី កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
បានទទលួ ឯកសណាឌ នថមីពសីាំណាក់ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករងទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគង 
ដរពបឈ ីបទសភាពវបផធម៌និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
ជ្ញមួយគប នងឹពិធីរបគល់ឯកសណាឌ នថមីបនោះឯកឧតថមអគគនាយករង ក៏បានផថល់អនុសាសន៍និងយុទនសាស្តសថបថនទមលាៗ ដល់ 
ភាប ក់ងារដរពបឈទីាំងអស់បធវោី៉ា ងណាទប់សាា ត់ឲ្យបាននូវបទបលមសីដរពបឈកីបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល។ បលីសពីការទប់សាា ត់ 
ការដ្ឋាំដុោះបថនទម និងការអប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌកបុងមូលដ្ឋឌ នឲ្យបានយល់អាំពីសារៈសាំខាន់ដនដរពបឈចីាំបពាោះរបាងគរបាសាទ គឺជ្ញ 
ចាំណុចសាំខាន់ថដលរតូវយកចតិថទុកដ្ឋក់។ 
 
                 របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បានឲ្យដឹងថាសពវដថងភាប ក់ងារដរពបឈកីបុងតាំបន់អងគរទាំងមូលមានចាំននួ៨០រូប ថដលថតងចុោះលាតតាមដរពទប់សាា ត់បទ 
បលមីសដរពបឈ ី និងដ្ឋាំបថនទមជ្ញរបចាាំ។ ភាប ក់ងារទាំងបនោះភាគបរចីនគជឺ្ញរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ។ 
បោកបថនទមថា“បយងីផថល់ការងារដល់ពកួគត់តាមសមតទភាព ថដលពកួគត់មាន និងមា៉ាងបទៀតពួកគត់ជ្ញអបករសុកអងគរ 
រសាប់គត់សាគ ល់ដរពរបស់ពកួគត់ចាស់មានបញ្ញហ បកតីប ងីគឺពួកគត់ដងឹបលឿននិងទប់សាា ត់បានទន់បពលបវោ”។ 
 
បដ្ឋយនិោយពមីបធាបាយបធវីដាំបណីរោមលាតដរពបឈបីោកបញ្ញជ ក់ថាភាប ក់ងារដរពបឈទីាំងអស់ ទទួលបានកង់មាប ក់ 
មួយបដីមផជីោិះោមលាតតាមតាំបន់ថដលេលួនទទលួេុសរតូវ។ ចាំថណករបលនរកុមថដលភាគបរចីនគជឺ្ញនិសសតិ ថដលបាន 
បញ្ច ប់បរញិ្ញដ បរតរគប់រគងដរពបឈទីទួលបានម៉ាូតូមួយបរគឿងសរមាប់បាំបពញការងាររបស់េលួន។ 
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គួរបញ្ញជ ក់ថាដរពបឈបីៅតាំបន់អងគរសពវដថងមានចាំនួនជ្ញង១៣%ដនដផធដសីរុប។ ចាំនួនបនោះបៅតិចតួចបៅប យីបបីបធៀបនឹង 
តរមូវការដរពបឈកីបុងឧទានអងគរទាំងមូលបរពាោះថាដរពបឈមីានសារៈសាំខាន់ណាស់ចាំបពាោះរបាសាទ។ ដរពបឈជី្ញរនាាំងការ 
ពារេយល់ពយុោះកុាំឲ្យបក់បបាកខាល ាំងមកបលីរបាសាទជ្ញរនាាំងការពារទឹកជាំនន់ហូ្របរចាោះរបាសាទ ផថល់មលប់រតជ្ញក់ដល់របាសាទ 
និងជ្ញពិបសសគជឺ្ញបទសភាពវបផធម៌ ថដលជួយបលកីសរមស់របាងគរបាសាទឲ្យមានបសាភណភាពគួរគយគន់ពន់បពកដល់ 
បភញៀវបទសចរ។ បចចុបផនបអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានដ្ឋក់ថផនការដ្ឋាំកូនបឈបីថនទម កបុងតាំបន់អងគរោ៉ា ងតិច៦មុនឺបដីមកបុងមយួឆ្ប ាំ 
បដីមផបីបងាីនគរមបដរពបឈឲី្យបានលារបបសីរ៕ 
 

     
 

     
 

រកមុសហ្គមន៍ទី៥ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះអប់រ ាំផសពវផាយពីបបតិកភណឍ ដល់អបករសកុបនាធ យរស ី
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បៅរពឹកដថងទ២ី៦ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះរកុមការងារសហ្គមន៍ទ៥ីរបចាាំរសុកបនាធ យរសីដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្ដម មុ៉ី 
ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនរកុមរមួនឹងមស្តនថីបុគគលិកជ្ញបរចនីរូបបទៀតបាន សហ្ការគប ជ្ញមួយអាជ្ញញ  
ធរមូលដ្ឋឌ នចុោះសាកសួរសុេទុកខសាំបណោះសាំណាល និងអប់រ ាំផសពវផាយពសីមផតថិបបតិកភណឍ ដល់របជ្ញពលរដឌ បៅភូមសិា 
ោរកវា៉ា ន់ ឃុាំរ ាំបចក រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី បានមានរបសាសន៍ឲ្យដឹងថាការចុោះបៅតាមមូលដ្ឋឌ នរបស់ របជ្ញពលរដឌពីសាំណាក់រកមុការងារ 
សហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញរបចាាំបនោះ គឺបដីមផបីបងាតីភាពជិតដតិសបិទនសាប លជ្ញមួយនងឹរបជ្ញពលរដឌពនិិតយបមីលសាំបណី 
សុាំសាងសង់សាំណង់បផសងៗពរីបជ្ញពលរដឌអប់រ ាំផសពវផាយពតីដមលសមផតថិបបតកិភណឍ  និងនាាំយកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាល 
ភាពទរក និងមាថ យ ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវថចកជូនស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួ។ 
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ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថាមា៉ាងវញិបទៀត បគលបៅសាំខាន់របស់រកុមសហ្គមន៍គឺការអប់រ ាំផសពវផាយបធវីោ៉ា ងណាឲ្យរបជ្ញពលរដឌ 
យល់ចាស់ពីតួនាទីភារកិចចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះបបតិកភណឍ  និងឲ្យពួកគត់ដងឹថាសពវដថងបនោះពួកគត់កាំពុងរស់ 
បៅកបុងតាំបន់បបតកិភណឍ ។ ដូបចបោះបតពីួកគត់មានតនួាទភីារកិចចអវីេលោះកបុងការចូលរមួចាំថណកថថរកា បបតិកភណឍ  និងពួក 
គត់ទទលួបានផលរបបោជន៍អវីេលោះពីបបតកិភណឍ គឺបយងីបធវីោ៉ា ងបម៉ាចឲ្យពួកគត់បានយល់ និងដឹងចាស់ថាការងារ ថដល 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាេាំេតិរបឹងថរបងថថរកាការពារ និងអភិរកសរបាងគរបាសាទទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីវបផធម៌បរសិាទ ន និងធន 
លនធមមជ្ញតិទាំងអស់បនោះគឺបដីមផទីាំងអស់គប  បពាលគឺបដមីផពីួកគត់កូនបៅបៅទួតរគប់ជាំនាន់បរកាយរបស់ពកួគត់ និង 
សងគមជ្ញតិបយងីទាំងមូល។ 
 
គួររ ាំឭកថារកមុការងារសហ្គមន៍ទ៥ី ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះជួយរបជ្ញពលរដឌជ្ញរបចាាំកបុងឃុាំចាំនួន៤ដនរសុកបនាធ យរស ី
មានឃុាំរបដ្ឋកឃុាំរ ាំបចកឃុាំខាប រសណាថ យ និងឃុាំរុនតាឯកបដ្ឋយកបុងមួយសបាថ ហ៍្ចុោះចាំនួន០៣ដថង៕ 
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យុទននាការទប់សាា ត់បទបលមសីដរពបឈកីបុងឧទានអងគរមុនរដូវរបាាំងចូលមកដល់ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
បដ្ឋយបទពិបសាធន៍នារដូវរបាាំងកនលងបៅអបករសុកនាាំគប ដុតដរព ពរងីកដកីសកិមមបៅកបុងតាំបន់ការពារដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ឆ្ប ាំបនោះនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ ន ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរ 
មូលដ្ឋឌ ន និងរកុមឧទានុរកសដនរកសងួបរសិាទ នចុោះផសពវផាយអាំពីបគលការណ៍ អភិរកសដរពបឈកីបុងតាំបន់បបតិកភណឍ  
ពិភពបោកបៅកាន់របជ្ញពលរដឌតាមភូមិថដលលល ប់មានបញ្ញហ កនលងមក។នារពឹកដថងទី២៦ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះរកុម 
ការងារចរមុោះបានចុោះបៅផសពវផាយបៅភូមសិាំបរាង ឃុាំោងដដ រសុកអងគរធាំ បេតថបសៀមរាប។ 
 
                 របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈបីទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នបានឲ្យដឹងថារបជ្ញពលរដឌ 
ចាំនួន៦ភូមិថដលសទតិបៅកបុងឃុាំរបដ្ឋក ឃុាំោងដដ និងឃុាំបគកចក ថដលរកមុការងាររតូវចុោះផសពវផាយបដីមផបីស្តញ្ញជ បដល់ 
ពួកគត់អាំព ី ការងារអភិរកសដរពបឈ។ីការកាំណត់បគលបៅផសពវផាយបៅបលភូីមិទាំង៦បនោះ បដ្ឋយសារថេរបាាំងកនលងបៅ 
រកុមការងារបានរកបឃញីបទបលមីសដុតដរពបដីមផពីរងីកដីបធវកីសិកមមថដលបធវឲី្យប៉ាោះពាល់ដល់ដរពបឈកីបុងតាំបន់អងគរ។ 
 
          បថនទមថា “ការដុតដរពពរងកីដីបធវកីសកិមមបនោះមិនថមនជ្ញដីរបស់ របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរទាំងរសុង 
បទគឺមួយចាំនួនធាំបយងីបានរកបឃញីថាអបកមានលុយកាក់ ថដលមិនថមនបៅកបុងឧទានអងគរថតពួកគត់បានជួលអបករសកុ 
ឲ្យកាប់ និងដុតដរពឲ្យពួកគត់បដីមផបីធវីកសិកមមបផសងៗ។ ឥ ូវបនោះបយងីសហ្ការគប ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងឧទានុ 
រកសបដីមផចុីោះអប់រ ាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌបានយល់ដឹងកាន់ថតចាស់និងចូលរមួថថរកាទាំងអស់គប ។ បយងីសុាំឲ្យពកួគត់គឺជ្ញ 
រកុមអភិរកសដរពថដរបបីមានករណីបទបលមីសបកីតប ងីរតូវរមួគប ទប់សាា ត់ និងរាយការណ៍ជ្ញបនាធ ន់មករកុមការងារបយងី”។ 
 
បោកបញ្ញជ ក់ថារហូ្តមកដល់បពលបនោះរកុមការងារចុោះផសពវផាយបានចាំនួន៣ភូម ិ បហ្យីបៅសល់៣ភូមិបទៀតរកុមការងារ 
នឹងចុោះផសពវផាយឲ្យបានចប់មុនរដូវរបាាំងជ្ញរដូវកាល ថដលពួកគត់ថតងដុតដរពយកដីបធវីកសិកមម។ កបុងយុទននាការផសពវ 
ផាយបនោះថដររកមុការងារ ក៏បានពនយល់របជ្ញពលរដឌឲ្យបានយល់ដងឹអាំពសីារៈសាំខាន់ ដនដរពបឈចីាំបពាោះជីវភាពរបចាាំដថង 
ចាំបពាោះរបាសាទ និងជ្ញពិបសសគតឺដមលបបតកិភណឍ ថដលជ្ញសមផតថដ៏ិមានតដមលមហាសាល របស់ជ្ញតិនិងពិភពបោកទាំង 
មូល ។ បោកសងឃមឹថាតាមរយៈការផសពវផាយបនោះរបជ្ញពលរដឌ និងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ននងឹបានយល់ដងឹកាន់ថតចាស់ 
បហ្យី ចូលរមួបដ្ឋយសាម រតទីទួលេុសរតូវេពស់កបុងការងារអភិរកសជ្ញមិនខាន៕ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីីការបិទសារមនធីររពោះនបរាតថមសហី្នុ-អងគរមយួរយៈ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមានកិតថិយស សូមជរមាបជូនដាំណឹងដល់រគប់រកសួងមនធីរសាទ ប័នជ្ញតិ-អនថរជ្ញត ិ សមាគមទីភាប ក់ងារ 
បទសចរណ៍ សមាគមមគគុបទធសក៏បទសចរណ៍មគគុបទធសក៏ បទសចរណ៍សមាគមសណាឌ គរ រកុមហ្ ុនបទសចរណ៍ សមាគម 
ដឹកជញ្ជូ នបភញៀវបទសចរណ៍ អបកដឹកជញ្ជូ នបភញៀវបទសចរ បភញៀវបទសចរជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិ និងសាលរណៈជនទាំងអស់ឱ្យបាន 
រជ្ញបថា៖ បរកាមកិចចសហ្របតិបតថិការរវាងអាជ្ញញ ធរថជ្ញតិអបសរាជ្ញមួយរកុមហ្ ុន AEON និងសាកលវទិាល័យ SOPHIA 
សារមនធីររពោះនបរាតថមសីហ្នុ-អងគរ នឹងផ្អា កទទលួអបកទសសនាជ្ញត-ិអនថរជ្ញតមិួយរយៈចាប់ពីដថងទ០ី១ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
រហូ្តដល់ដថងទី៣០ ថេបមសា ឆ្ប ាំ២០១៧ បដីមផជីួសជុសថផបកេលោះដនអគរថដលរងការេូចខាត និងថកលាំអបសវាកមមឱ្យ 
កាន់ថតរបបសីរជ្ញងមុនមួយកាំរតិថថមបទៀត។ 
 
ដូចបនោះសូមឯកឧតថម បោកជាំទវ អស់បោកបោករសី រគប់រកសួងមនធីរសាទ ប័នជ្ញត-ិអនថរជ្ញតសិមាគម ទភីាប ក់ងារ 
បទសចរណ៍ សមាគមមគគុបទធសក៏បទសចរណ៍ មគគុបទធសក៏បទសចរណ៍ សមាគមសណាឌ គរ រកុមហ្ ុនបទសចរណ៍ 
សមាគមដឹកជញ្ជូ នបភញៀវបទសចរណ៍ អបកដឹកជញ្ជូ នបភញៀវបទសចរបភញៀវបទសចរជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិនិងសាលរណៈជន ទាំងអស់ 
បមតាថ រជ្ញបជ្ញព័ត៌មាន។ 
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រដឌបាលបេតថបសៀមរាបនិងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបីកកិចចរបជុាំបដីមផរីតតួពិនិតយការអនុវតថអនុរកឹតយបលេ១៥៨ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
រកុមការងារចរមោុះរបស់រដឌបាលបេតថបសៀមរាប នងិអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសរមាប់អនុវតថអនុរកឹតយបលេ១៥៨ ចុោះដថងទ២ី៥ 
ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦ របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលសថពីីការរបទនកមមជ្ញកមមសិទនិជូនរបជ្ញពលរដឌ ថដលបានកាន់កាប់បរបីរបាស់ 
និងដ្ឋាំដុោះជ្ញក់ថសថងបៅកបុងដបុីរសីណាឌ គរអងគរបសៀមរាប រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប បានបបីកកចិចរបជុាំបដីមផរីតួតពនិិតយ 
របាយការណ៍សកមមភាពការងារថដលបានអនុវតថកនលងមក។ 
 
កិចចរបជុាំបនោះបានរបរពឹតថបៅបៅរពឹកដថងទ២ី៧ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅសាោបេតថបសៀមរាប បរកាមអធតិីភាព 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ឃមឹ ប ុនសងុ អភិបាលដនគណៈអភិបាលបេតថបសៀមរាប និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់
អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលជ្ញសហ្របលនរកុមការងារចរមុោះរពមទាំងមានការចូលរមួពសីាំណាក់សមាជិកសមា 
ជិកាដនរកុមការងារបផសងៗបទៀត។ 
 
េលឹមសារដនកិចចរបជុាំបនោះគឺបដីមផរីតួតពិនិតយនូវរបាយការណ៍ពរីកុមជាំនាញ នងិរកុមការងារថដលមានតួនាទចុីោះ អនុវតថេលឹមសារ 
អនុរកឹតយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបដីមផឲី្យការអនុវតថបនោះកាន់ថតមានរបសទិនភាព និងជាំរុញការបដ្ឋោះរសាយចាំបពាោះរគប់បញ្ញហ  
ទាំងអស់ឲ្យបានចប់សពវរគប់តាមថផនការ ថដលរាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានដ្ឋក់ជូន។ 
 
បដីមផអីនុវតថេលឹមសារអនុរកតឹយបលេ១៥៨ ឲ្យបានបជ្ញគជ័យរដឌបាលបេតថបសៀមរាប និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានឯកភាព 
គប បបងាីតរកមុការងារជាំនាញចាំនួន៣ ។ ទ១ីរកមុការងារបបចចកបទសថដលមានតួនាទីចុោះវាស់ថវងបផធៀងផ្អធ ត់កាំណត់នោិម 
ការកាលដីឲ្យបានចាស់ោស់។ ទ២ីរកុមការងារទទលួពាកយបណថឹ ង នងិបដ្ឋោះរសាយថដលមានភារកិចចទទួលពាកយបណថឹ ង 
តវា៉ា  និងរបមូលឯកសារពាក់ព័នននឹងដីធលីរបជ្ញពលរដឌថដលមានវវិាទ។ ទី៣គឺរកុមការងារអនថរាគមន៍ថដលមានភារកចិចទប់ 
សាា ត់ការរ ាំបោភបាំពានរគប់រូបភាពកបុងភូមិសាស្តសថដនបុរសីណាឌ គរ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថាដបុីរសីណាឌ គរ និងបទសចរណ៍អងគររតូវបានបបងាីតប ងីបដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញតាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៥មក 
ថដលមានទាំហ្ាំដផធដសីរុប១០០៧ហ្កិតា ។ បៅឆ្ប ាំ២០១៥តាមរយៈអនុរកឹតយបលេ៥១អនរក.បក និងអនុរកឹតយបលេ 
៥២អនរក.បក រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញសបរមចកាត់ដទីាំហ្ាំ ២២៦,៩ហ្កិតា បដីមផបីធវីរបទនកមមជ្ញកមមសិទនិជូនរបជ្ញពលរដឌ 
ថដលបានកាន់កាប់បរបីរបាស់ និងដ្ឋាំដុោះជ្ញក់ថសថង។ ថមីៗបនោះតាមរយៈអនុរកឹតយបលេ១៥៨អនរកបកចុោះដថងទី២៥ ថេកកាដ្ឋ 
ឆ្ប ាំ២០១៦ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញបានសបរមចកាត់ដទីាំងឡាយណា ថដលមិនទន់បានបដ្ឋោះរសាយបគលនបោបាយ 
រចួជូនបៅរបជ្ញពលរដឌកាន់កាប់ជ្ញក់ថសថង ។ បដ្ឋយថ កដីថដលបានបដ្ឋោះរសាយបគលនបោបាយរចួរាល់បហ្យីរតូវសទតិ 
បៅបរកាមសមតទកិចចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដថដល៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាត់រកីថមកបឈតីាមដងផលូវបៅទាំនប់បារាយណ៍ទឹកថាល បដីមផបីសាភណភាព 
និងបបញ្ជ ៀសហានិភ័យ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
សកមមភាពកាត់រកី នងិរតសួរតាយថមកបឈបីៅបលេីបងទាំនប់ខាងបជីង ដនបារាយណ៍ទកឹថាល រតូវបានបធវីប ងីបដមីផបីលកី 
កមពស់បសាភណភាព និងបបញ្ជ ៀសបរគោះថាប ក់ថដលអាចបកតីមានប ងីជ្ញយថាបហ្តុ។ 
 
              អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈបីទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នបានបលីកប ងីថាមុននឹង 
កាប់បដីមបឈ ី និងកាត់រកីថមកបឈបីៅកថនលងណាមួយកបុងឧទានអងគររកុមអបងាតហានភ័ិយបដីមបឈ ី ថតងថតចុោះបៅរតួត 
ពិនិតយបមលី និងបធវីការកាំណត់ោ៉ា ងចាស់ថាបដីមបឈណីាអាចនឹងបងាបរគោះថាប ក់ដល់របាងគរបាសាទ វតថអារាម សាោបរៀន 
ផធោះរបជ្ញពលរដឌបភញៀវបទសចរ និងអបកបធវីដាំបណីរទូបៅ។ លុោះកាំណត់រចួបហ្យីបទបីរកុមការងារសបរមចកាប់កាត់រក ីនិងរតួស 
រតាយថមកទាំងបនាោះបចញ។ 
 
បោកបញ្ញជ ក់ថា រាល់ការបធវីសកមមភាពទាំងបនោះនាយកដ្ឋឌ នបានសកិាោ៉ា ងលាតិលាន់បៅបលីហានិភ័យ និងបចញបសចកថ ី
របកាស ជូនដាំណឹងដល់សាលរណជន និងបភញៀវបទសចរឲ្យបានដឹងមុនជ្ញនចិចបដមីផបីជៀសវាង ការភ័នថរច ាំបផសងៗ។ 
មា៉ាងវញិបទៀតបដមីបឈ ី ថដលរកមុការងារកាប់កាត់រកីថមកបចញបនាោះលុោះរតាថតបដីមបឈបីនាោះងាប់ពុកគល់ពុកថមក។ 
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រឯីបដីមបឈរីស់វញិលុោះរតាថតរបបហាងគល់របបហាងកបុងខាល ាំងថមកងាប់ និងបរទតបៅបលីរបាងគរបាសាទផលូវ ឬលល ក់បាាំងផលូវខាល ាំង 
ថដលអាចនឹងបងាហានិភ័យេពស់បទីបសបរមចចតិថកាប់ឬកាត់រកីថមកបចញ។ 
 
បោកបនថថាបដីមបឈ ី និងថមកបឈថីដលបានមកពីការកាប់កាត់ និងលួសរតួសរតាយទាំងអស់បនាោះរតូវរកមុការងារបាន 
អារកាត់ និងបរចៀកបធវីជ្ញកាថ រឬជ្ញកាំណាត់ៗបៅតាមតរមូវការ។ កាថ រទាំងបនាោះរតូវយកបៅរកាទុកកបុង បរាងបឈរីបាសាទ 
តាដនសរមាប់បរបីរបាស់ជ្ញរបបោជន៍បផសងៗបទៀតមានដូចជ្ញបធវីជ្ញរនាធ សរមាប់កាត់់រក ី ថមកបឈសីមាា តបមម និងកូនបឈ ី
តាមរបាងគ របាសាទបធវីកាថ រសរមាប់រកាលសាព នបធវីបធបីរសរមាប់ជួសជុលរបាសាទ ឬបធវីស ុមការពារកូនបឈ ី និងការងារ 
បផសងៗបទៀត។ បោកបថនទមថាចាំបពាោះថមកបឈ ី និងចបរមៀកបឈថីដលបរបីការមិនបកតីរកុមការងារកាត់ជ្ញកង់ៗបហ្យី 
ដឹកជញ្ជូ នបៅរបបគនរពោះសងឃសរមាប់បធវីអុសដុតតាមវតថនានា កបុងតាំបន់ឧទានអងគរសរមាប់ដុតបធវចីងាហ ន់ និងដ្ឋាំទឹកជ្ញ 
របបោជន៍បនថបទៀត៕ 
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រកមុនិសសតិមកពីសហ្រដឌអាបមរកិបធវទីសសនកិចចសកិាបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក គឺជ្ញភូមិគាំរូមួយថដលលល ប់ទទលួបានពានរងាវ ន់ចាំនួន៣គ ឺ ពានរងាវ ន់ សទមតចអគគមហាទសនា 
បត្៉ីទត្ទោ ហ ុន សសន សរមាប់ធុរកិចចដបតងពានរងាវ ន់បរសិាទ នសាា ត និងពានរងាវ ន់ថផបកអភិរកសបបតិកភណឍ វបផធម៌ 
បានលា (រតពាាំងបលផកី)។ ដូបចបោះបហ្យីបានបធវឱី្យភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកទទលួបានការ ចាប់អារមមណ៍ពីបភលៀវជ្ញត ិ និងអនថរ 
ជ្ញតិមកទសសនា និងមកបធចទីសសនកចិចសកិាដូចជ្ញបពលបនោះជ្ញបដមីរកុមនិសសតិ ថដលមកពីសហ្រដឌអាបមរកិចាំននួ ១២ 
នាក់ បានមកបធវីទសសនកិចចសិកាថសវងយល់ អាំពីការរស់បៅរបស់របជ្ញពលរដឌបៅកបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ឃុាំរុនតាឯក 
រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប បៅដថង២៧ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះ។ 
 

ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ធមមជ្ញតិរុនតាឯកបានបធវីបទបងាហ ញ 
សថីពីការកបកីតការវវិឌណន៍ និងគបរមាងអភិវឌណន៍ដដទៗបទៀត ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានដ្ឋក់ជូនចាំបពាោះភូមធិមមជ្ញតិ។ 
បនាធ ប់មករកុមអបកជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានដឹកនាាំរកុមនសិសតិទាំងបនាោះចុោះបធវីកមមសិកាដល់កថនលងផ្អធ ល់ 
ដូចជ្ញ កថនលងចញិ្ច ឹមរតកីថនលងចិញ្ច ឹមកថងាប និងពិនតិយការបរៀបចាំបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននរគប់រគងកបុងភូមិ។ ជ្ញពិបសសជ្ញងបនោះ 
បទៀតបនាោះ រកុមនិសសតិទាំងបនាោះបានចូលរមួដ្ឋាំកូនបឈទុីកជ្ញអនុសាវរយី ៍ និងបដីមផជីយួអភិរកសបរសិាទ នធមមជ្ញតិរពមទាំង 
ជួយទប់សាា ត់បរគោះធមមជ្ញតិដូចជ្ញេយល់ពយុោះបរគោះរា ាំងសងួតទក់ទញទកឹបភលៀង និងទក់ទញបភញៀវបទសចរជ្ញត ិនិងអនថរជ្ញត ិ
ផងថដរ។ 
 

                     របលនមជឈមណឍ លសិកាតាំបន់ទបនលបមគងគបានបលីកប ងីថា បោករសីមានចិតថ 
បសាមនសសរកីរាយ ថដលចុោះកមមសិកាថសវងយល់អាំពីការរស់បៅរបស់របជ្ញពលរដឌកបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបនោះ ជ្ញភូម ិ
មួយរសស់សាា តមានបសាភណភាពអាកាសលតុរតជ្ញក់របកបបដ្ឋយធមមជ្ញត ិ ជ្ញពិបសសដាំណាាំដ្ឋាំដុោះកសិកមមគម នជ្ញត ិ
គីមី។ 
 

បោករសីបណឍិ តបានបថនទមបទៀតថា រកុមនិសសតិរបស់បោករសីបានចុោះកមមសិកានាបពលបនោះគឺទទួលបានបទពិបសាធន៍ 
បរចីនពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបលកីារបងាបបងាតីភូម ិ របបៀបដនការអភិវឌណភូម ិ របបៀបដនការបធវីកសិកមម ការចិញ្ច ឹមសតវជ្ញបដីម។ 
បោករសីបណឍិ ត សូមថថលងអាំណគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានអនុញ្ញដ តឱ្យរកុមនសិសតិរបស់បោករសីចុោះ 
មកបធវីកមមសិកា រពមទាំងបានផថល់អបកជាំនាញជ្ញបរចីនបដីមផជីួយសរមលួដល់កិចចការងារកមមសិកាផងថដរ។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារនឹងបបីកកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២របស់េលួនបៅសាលសនបសិទីអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
កិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២ ដនគណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលអនថរជ្ញតសិរមាប់កិចចការអភិរកស និងការបលីកតដមលរបា 
សាទរពោះវហិារ (ICC-PV) នឹងរតូវបរៀបចាំប ងីបៅសាលសនបិសទីអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ កិចចរបជុាំបនោះនងឹបធវីប ងី 
បៅ ដថងទី ២៩ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ បរកាមអធបិតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងសហ្របលនអាយសុីសុ-ីរពោះវហិារចិន និងឥណាឍ ។ 
 
តាមគបរមាងកិចចរបជុាំបនោះនឹងបធវីប ងីបដីមផសីាថ ប់របាយការណ៍របស់រកុមជាំនាញ ថដលកាំពុងអនុវតថគបរមាងនានាបៅរបា 
សាទរពោះវហិារ មានដូចជ្ញការបរៀបចាំថផនទីហានិភ័យ និងកិចចការអភិរកសការបរៀបចាំថផនទីបុរាណវទិា ការអភិរកសដរពបឈ ី
ការរគប់រគងបទសចរណ៍ និងការអភិវឌណសហ្គមន៍ជ្ញបដមី។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះកិចចរបជុាំបនោះក៏នងឹបលីកយកតាំបន់ការពារដន 
របាសាទបកាោះបករមកជថជកពភិាកាផងថដរ។ 
 
គួររ ាំឭកថារបាសាទរពោះវហិារ រតូវបានបញ្ចូលជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ ពិភពបោកបៅដថងទ៧ី ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០៨។ បៅចុង 
ឆ្ប ាំ២០១៤ គណៈកមាម ធកិារអនថរជ្ញតមិួយប ម្ ោះថា គណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលអនថរជ្ញតសិរមាប់កិចចការអភិរកស 
និងការបលកីតដមលរបាសាទរពោះវហិារ បៅកាត់ថាអាយសុសុីរីពោះវហិារ រតូវបានបបងាីតប ងីបដ្ឋយយកគាំរូ និងយនថការតាម 
អាយសុីសុ-ីអងគរ។ អាយសុសុីរីពោះវហិារ មានរបបទសចាំនួន៧ជ្ញសមាជិកគ ឺចិន ឥណាឍ  បារា ាំង ជប៉ាុន ដថ ង់ដ៏ ថប លហ្សចិ 
និងសហ្រដឌអាបមរកិ។ កបុងបនាោះចិន និងឥណាឍ គឺជ្ញសហ្របលដនគណៈកមាម ធិការបនោះ៕ 
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ឧបនាយករដឌមស្តនថសុីេអានអាំពាវនាវឲ្យគណៈកមាម ធិការ អាយសុសុី-ីរពោះវហិារ 
បផ្អថ តការយកចិតថទុកដ្ឋក់តាំបន់ការពាររបាសាទបកាោះបករ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 
កបុងឱ្កាសកិចចរបជុាំបបចចកបទសបលីកទី២ ដនគណៈកមាម ធកិារសរមបសរមួលអនថរជ្ញតសិរមាប់កចិចការអភិរកស និងការបលីក 
តដមលរបាសាទរពោះវហិារ (ICC-PV) នាដថងទី២៩ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី ក៏បានបផញីសារតាមរយៈការផាយជ្ញវបីដអូផ្អធ ល់មកថថលងអាំណរ 
គុណ ដល់អងគរបជុាំ និងបានអាំពាវនាវឲ្យអងគរបជុាំ ដនគណៈកមាម ធកិារអនថរជ្ញតិមួយបនោះបផ្អថ តការយកចតិថទុកដ្ឋក់េពស់ 
បលីការងារអភិរកសរបាសាទបកាោះបករ។ 
 
តាមេលឹមសារដនសុនធរកថាមកកាន់អងគរបជុាំបនោះ ឯកឧតថមឧបនាយករដឌមស្តនថបីានគូសបញ្ញជ ក់ថារបាសាទបកាោះបករ គឺជ្ញ 
របាសាទមួយថដលជ្ញនិមិតថរូបដនរបាសាទមានរាងពីរា៉ា មតីរបស់ថេមរ។ រចនាបទដ៏រសស់សាា តថបលកពីរបាសាទបផសងៗបទៀត 
និងរតូវបានសាងសង់ប ងីកបុងអាំ ុងសតវតសទី១០ កបងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទ៤ីរបាសាទបនោះកាំពុងរតូវការដដគូចូលមក 
ជួយបរសាចរសង់ជ្ញបនាធ ន់។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថាបចចុបផនបរពោះរាជ្ញណាចរកដថ ង់ដ៍ ថដលជ្ញសមាជិកមយួដនគណៈកមាម  
ធិការអាយសុសុី-ីរពោះវហិារថដរបនាោះកាំពុងថតពិចារណាលទនភាពជួសជុលនូវរបាសាទបកាោះបករបនោះ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថាគណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលអនថរជ្ញតសិរមាប់កិចចការអភិរកស និងការបលីកតដមលរបាសាទរពោះវហិារ (ICC-
PV)កាំពុងថតដាំបណីរការកចិចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២ របស់េលួនបៅសាលសនបិសទីអងគរ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ។ កិចច 
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របជុាំបនោះរបារពនប ងីបរកាមការដឹកនាាំរបស់សហ្របលនចនិ និងឥណាឍ  និងបរកាមអធិបតភីាព ឯកឧត្តម យមឹ ណុ្ល 
ឡា បទសរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនរកុមរបកឹាបសដឌកិចចសងគមកិចច និងវបផធម៌ និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ហាវ រ៉ីង 
អនុរដឌមស្តនថអីប់រ ាំដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានតិចិន និងជ្ញរបលនគណៈកមាម ធិការយូបណសាូចិន។ កិចចរបជុាំបនោះដាំបណីរការ 
បពញមួយដថងបដីមផសីាថ ប់របាយការណ៍បលគីបរមាងអភិរកសរបាសាទរពោះវហិារ ដូចជ្ញការបរៀបចាំថផនទីហានិភ័យ និងកចិចការ 
អភិរកស ការបរៀបចាំថផនទបុីរាណវទិា ការអភិរកសដរពបឈ ីការរគប់រគងបទសចរណ៍ និងការអភិវឌណសហ្គមន៍ជ្ញបដីម៕ 
 

     
 

     
 
 

                                                                             

              
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
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របបទសមយួចាំននួជ្ញសមាជិកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារសនាជយួជសួជុល និងអភិរកសរបាសាទរពោះវហិារ 
ថដលជ្ញបបតិកភណឍ ពិភពបោករបស់កមពុជ្ញ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ     ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

 
កិចចរបជុាំបបចចកបទសបលកីទី២ដនគណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលអនថរជ្ញតិសរមាប់ការអភិរកស និងបលីកតដមលរបាសាទរពោះ 
វហិារ បៅកាត់ថា (ICC-PV) បៅសាលសនបសិីទអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបញ្ច ប់ជ្ញសាទ ពរ នងិបជ្ញគជ័យបាំផុត 
នាោង ចដថងទី២៩ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦។ អងគរបជុាំបនោះមានរបបទសចនិ នងិឥណាឍ ជ្ញសហ្របលនបរកាមអធបិតីភាព 
ឯកឧត្តម យមឹ ណុ្លឡា បទសរដឌមស្តនថី និងជ្ញរបលនរកុមរបកឹាបសដឌកិចចសងគមកិចច នងិវបផធម៌តាំណាងដ៏េពង់េពស់ 
របស់ បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទីសថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនគណៈ 
កមមការជ្ញតយូិបនសាូ និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ហាវ រ៉ីង អនុរដឌមស្តនថអីប់រ ាំ ដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានតិចិន នងិជ្ញ 
របលនគណៈកមាម ធិការយូបនសាូចិន រពមទាំងមានការចូលរមួពសីមាជិកជ្ញបរចីនរបបទសដូចជ្ញ ដថ ថបលហ្សុកិ ជប៉ាុន 
បារា ាំង សហ្រដឌអាបមរកិ កូបរ ៉ាខាងតផូង និងសហ្ព័ននសហ្ភាពរ ៉ាូសសុជី្ញអបកសបងាតការណ៍។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ គឹម ទសតារ របលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតរិពោះវហិារបានថថលងកបុងសនបសិទីកាថសត បរកាយបពលបញ្ច ប់កិចច 
របជុាំបនោះ ថាបនោះជ្ញការរបជុាំបបចចកបទសរបចាាំឆ្ប ាំបលកីទ២ី ដនគណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលអនថរជ្ញតិ សរមាប់ការអភិរកស 
និងបលីកតដមលរបាសាទរពោះវហិារ បៅកាត់ថា  (ICC-PV)។ កិចចរបជុាំបនោះបផ្អថ តសាំខាន់បលីបបចចកបទសដនការបរៀបចាំថផនទ ី
ហានិភ័យ នងិកិចចការអភិរកស ការបរៀបចាំថផនទបុីរាណវទិា ការអភិរកសដរពបឈ ី ការរគប់រគងបទសចរណ៍ និងការអភិវឌណ 
សហ្គមន៍។ 
 
កិចចរបជុាំបពញមួយដថងបនោះបានទទួលលទនផលថផលផ្អា គប់របបសីរជ្ញទីបាំផុត នងិមានការបកាតសរបសីរពីសាំណាក់អបកជាំនាញ 
យូបនសាូ បរកាយពីចូលបៅពនិិតយបមីលជ្ញក់ថសថងបៅរបាសាទរពោះវហិារថា បនាធ ប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍និងមតិបោបល់ 
របស់អបកជាំនាញអនថរជ្ញតមិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ បធវីការបានលទនផលលាបរចីនបដ្ឋយមិនមានជាំនួយថវកិាមកពីខាងណា 
បរៅពីបបចចកបទស។ កបុងបនាោះថដរអបកជាំនាញថេមរទាំងអស់បធវកីាររបកបបដ្ឋយជាំនាញវជិ្ញជ ជីវៈ ថដលបធវីឱ្យតាំបន់រពោះវហិារមាន 
ការរកីចបរមីនខាល ាំងគួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ 
 
បលីសពីបនាោះបៅបទៀតអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ ក៏បានទទួលការសនា និងការបបថជ្ញញ ចតិថរមួដាំបណីរជួយសហ្ការជសួជុល 
អភិរកសរបាសាទរពោះវហិារជ្ញមយួកមពុជ្ញផងថដរ ពសីាំណាក់សមាជិកដនអាយសុីសុ-ីរពោះវហិារ ដូចជ្ញរបបទសចនិ របបទស 
ឥណាឍ នងឹជួយជសួជុលបគបុរៈទី១ ទ២ី ទី៣ នងិទ៥ី ឯសហ្ព័ននសហ្ភាពរ ៉ាូសសុ ី ក៏មានបាំណងជយួជសួជុលបគបុរៈ 
ទី៤ផងថដរ។ ចាំថណករបបទសដថក៏នងឹជួយជួសជុលអភិរកសរបាសាទមយួបៅរមណីយដ្ឋឌ នបកាោះបករ ដូចគប បហ្យីរបបទស 
ជ្ញសមាជកិទាំងអស់ថដលសនានឹងជួយនឹងចាប់បផថីមចុោះមកបធវីការសកិារសាវរជ្ញវកបុងបពលឆ្ប់ៗ ទាំងបៅរបាសាទរពោះ 
វហិារ និងតាំបន់បកាោះបករ។ 
 
ឯកឧតថមបនថបទៀតថាបរៅពកីារជួសជុលអភិរកសរបាសាទជ្ញកិចចចមផង បហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារក៏បានយកចិតថទុកដ្ឋក់ 
ជ្ញខាល ាំង ផងថដរពីបញ្ញហ ទឹក បរសិាទ ន ដរពបឈ ី សហ្គមន៍បទសចរណ៍ បរពាោះបញ្ញហ ទាំងបនោះជ្ញអាយុជីវតិដនការអភិវឌណ 
និងអភិរកសបបតិកភណឍ ពិភពបោករបកបបដ្ឋយចីរភាព។ 
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ទាំងបនោះជ្ញលទនផលថដលគួរឱ្យបមាទនភាពបាំផុត សរមាប់រកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ ថដលមានតួនាទីរគប់រគង 
អភិរកស នងិបរៀបចាំតាំបន់រពោះវហិារ និងបកាោះបករថដលជ្ញមរតកបបតិកភណឍ របស់ថេមរ និងពភិពបោក៕ 
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ផ្នែកទ ី១០ 

ប្បចផំ្ខត លា 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទិញអងារថេមរ១៣បតានបដីមផឧីបតទមភឆ្ម ាំកមមករនិងភាប ក់ងារបទសចរណ៍                            
ថដលបបរមីការបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បឆលីយតបនងឹការអាំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ កបុងចលនាចូលរមួទញិអងារថេមរ បដីមផរីមួចាំថណកបលីកសធួយជីវភាព 
របជ្ញកសកិរកមពុជ្ញ បៅដថងទ៣ី០ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងបៅបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានទិញអងារថេមរចាំនួន១៣បតាន។ 
 
អងារទាំងបនោះនងឹយកបៅថចកជូនឆ្ម ាំ កមមករ ពលករ ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ នងិអងគភាពចាំណុោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងអស់ 
ថដលតាមគបរមាងមាប ក់ៗនឹងទទួលបានអងារ១០គី ូរកាម បដីមផចូីលរមួបលីកសធួយករមិតជីវភាពពួកគត់ផង នងិបដីមផអីប 
អរសាទរកបុងឱ្កាសពិធបុីណយភជុ ាំបណិឍ របដពណីជ្ញតិផង។ 
 
សកមមភាពទិញអងារបៅបពលបនោះ គឺបធវីប ងីរសបបពលថដលរបជ្ញកសិករថេមរ កាំពុងមានបញ្ញហ តដមលរសូវចុោះបថាក បហ្យីរាជ 
រដ្ឋឌ ភិបាលកាំពុងញាប់ដដញាប់បជីងបដ្ឋោះរសាយបលីបញ្ញហ បនោះ កបុងបនាោះក៏បានបាំផុសចលនាឲ្យរបជ្ញជនកមពុជ្ញទាំងអស់ចូល 
រមួទិញអងារថេមរ បដីមផសីរមាលបនធុករបស់របជ្ញកសកិរ៕ 

 

 

ដាំណាាំរមុាំនឹងជយួបលកីកមពស់ជីវភាពអបកភូមិរនុតាឯកឱ្យកាន់ថតរបបសរីប ងី 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានដ្ឋក់បចញនូវគបរមាងជ្ញបរចីន ថដលគបរមាងទាំងបនាោះបានបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីថផបកកសកិមម ដាំណាាំ 
ដ្ឋាំដុោះ ការចញិ្ច ឹមសតវជ្ញអាទិភាព បដីមផជីួយបលីកសធួយជីវភាពរស់បៅរបជ្ញពលរដឌ ថដលបៅកបុងភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក 
ឃុាំរុនតាឯក រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបកឹាអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក បានបលកីប ងី 
កាលពីដថងទី០៤ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ ថា ចាប់ពីកបកីតភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯកបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានយកចតិថទុកដ្ឋក់ 
ខាល ាំងទាំងវស័ិយបសដឌកិចច វស័ិយសុខាភបិាល វស័ិយអប់រ ាំ វស័ិយកសិកមម វស័ិយបរសិាទ ន និងជ្ញពិបសសគឺវស័ិយសាសនា 
ផងថដរ។ 
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ឯកឧតថមបានបនថថា បដីមផបីលីកកមពស់ជីវភាពអបកភូមិឱ្យកាន់ថតរបបសីរបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានដ្ឋក់បចញនូវគបរមាង 
ថមីមួយបទៀត គឺគបរមាងដ្ឋាំរមុាំ បរពាោះបដីមរមុាំជ្ញរបបភទរុកខជ្ញតិធមមជ្ញតិមា៉ាងថដលមានសកតាថ នុពលបៅបលីទីផារ បហ្យីក៏ 
អាចបបងាីនចាំណូលបថនទមឱ្យកាន់ថតបរចីនជូនដល់របជ្ញពលរដឌបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក។  
 
បោក អុងឹ តុងបអៀង ជ្ញរបលនរកុមហ្ ុន SPLE បានបលីកប ងីថា រកុមហ្ ុនរបស់បោក និងសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាបដមីផផីថល់បបចចកបទស ផថល់ពូជរមុាំ ដល់របជ្ញកសិករបៅកបុងភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក ជ្ញងបនោះបទៀតបៅបពលថដល 
របជ្ញកសកិរទទលួបានផល រកុមហ្ ុនរបស់បោកនឹងទទួលទិញយកទាំងអស់កបុងតដមលសមរមយបសមីនងឹតដមលទផីារ។  
 
បោក តុងបអៀង បានបនថថា បដីមផឱី្យការដ្ឋាំដុោះរមុាំទទលួបានផលលា និងគុណភាពេពស់រតូវតាមសថង់ដ្ឋរទីផារបនាោះ 
រកុមហ្ ុនរបស់បោកបានផថល់បបចចកបទសកបុងការដ្ឋាំដុោះ ជ្ញដាំបូងគឺរកុមការងារបបចចកបទសរបស់បោក ចុោះបៅដល់ទតីាាំង 
ផ្អធ ល់បដីមផតីាមដ្ឋនសាទ នភាពដី ជ្ញពិបសសគឺដីថដលមិនលិចទឹក ដីមានរបភពទកឹរគប់រគន់ បថរមបរមួលអាកាសលតុ 
របបៀបដនការដ្ឋាំដុោះ របបៀបដនការកាត់រកីថមក និងបរកៀវបដមី។ ដាំបូងរកមុហ្ ុនរបស់បោកបានបរជសីបរសីរគួសារថដលសម័រគ 
ចិតថចាំននួ ៨ រគសួារសរមាប់ការដ្ឋាំដុោះបលីដផធដីចាំនួន ១ ហ្កិតាជ្ញង ថដល ៦រគសួារ ថផបកខាងគបរមាងរមុាំជូនដផធដីដល់ពួក 
គត់ ៥០×៥០ ថម៉ារត របថហ្លជ្ញ២៥០០ ថម៉ារតកាបរ ៉ា កបុងមួយឆ្ប ាំពួកគត់អាចទទលួចាំណូល ២២០០ ដុោល រគិតជ្ញមធយម 
។ ចាំថណកបរឿងពូជរកមុហ្ ុននងឹមានការថចកជូនដល់ពកួគត់បដ្ឋយឥតគិតដថលបដ្ឋយកបុងមយួរគួសារទទលួបានពូជ ១ គ ូី 
រកាមផងថដរ។ 
 
បោក តុងបអៀង បានបថនទមបទៀតថា បោកបជឿជ្ញក់ថារបជ្ញកសកិរនឹងទទួលបានអតទរបបោជន៍បរចីន ដូចជ្ញការបកីន 
ប ងីនូវចាំណូលជ្ញរបចាាំដថងបថនទមបទៀត សាកសមនឹងទាំហ្ាំដផធដីថដលពួកគត់ដ្ឋាំដុោះ ពិបសសជ្ញងបនោះបទៀតបនាោះ គឺបដីមរមុាំជ្ញ 
របបភទបដីមរុកខជ្ញតមិា៉ាង ថដលសារលតុចិញ្ច ឹមេពស់ ថដលអាចបរបិភាគសលឹករបស់វាជ្ញពិបសស រតួយេច,ី រគប់េច,ី សលឹក, 
និងបញសរបស់វាផងថដរ។ សលកឹរបស់រមុាំអាចបញ្ចុ ោះទមងន់ នងិសាំបូរបៅបដ្ឋយជ្ញតិអាំបិលេនិជ, ជ្ញតិថដក, និងវតីាមីនB។ 
រមុាំជួយជ្ញរបបោជន៍ដល់បយងីជ្ញបរចីន បៅបពលថដលបដមីរបស់វាមានថផលបៅេចី ថដលសលឹករមុាំមានរស់ជ្ញតិោ៉ា ងឆ្ង ញ់ដូច 
បថនលថដរ បហ្យីនិងថផបកជ្ញបរចីនបទៀតរបស់រមុាំរតូវបានបគយកបធវីជ្ញថាប ាំពាបាលជាំងឺថដលមានគុណតាំដលបាំផុត ដូចជ្ញ សលកឹ 
បញស រគប់ ផ្អា  ។  
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ដាំណឹងបរជីសបរសីបុគគលកិថផបកបុរាណវទិា ឬខាងសារព័ត៌មាន (press) ចាំននួ ០២របូ 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា " អាជ្ញញ ធរបដីមផកីារពាររមណីយដ្ឋឌ ន នងិបរៀបចាំតាំបន់អងគរ" សូមជរមាបជូនដាំណឹងដល់និសសតិ នងិសា 
លរណជន ឱ្យបានរជ្ញបថា ៖ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងបធវីការបរជីសបរសីបុគគលិកថាប ក់បរញិ្ញដ បរតថផបកបុរាណវទិា ឬខាងសារ 
ព័ត៌មាន (press) ចាំនួន ០២រូប ឱ្យបបរមីការងារបៅមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ នងិតមាល់ឯកសារអងគរ។ 
 

សូមអានបសចកថជូីនដាំណឹងបរជីសបរសីបុគគលកិ ដូចខាងបរកាម៖ 
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រកមុការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពិនិតយ សាំបណីសុាំសាងសង់ 
និងជសួជុលផធោះរបស់របជ្ញពលរដឌបៅកបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បៅរពឹកដថងទ០ី៥ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមការងារសហ្គមន៍ទី៥ របចាាំរសកុបនាធ យរសី ដកឹនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្ដម មុ៉ី 
ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងរកមុការងារសហ្គមន៍ទ០ី៤ របចាាំរកុងបសៀមរាប ដឹកនាាំបដ្ឋយ បោក លមឹ អកួ 
តាំណាង ឯកឧត្ដម ខយូ គឹម ួ ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារមួនងឹមស្តនថបុីគគលកិជ្ញបរចីនរូបបទៀត បានចុោះបៅពនិិតយ 
សាំបណីសុាំសាងសង់ និងជួសជុលផធោះរបស់របជ្ញពលរដឌបៅភូមិតាកុោះ ភូមិថបល់ទទងឹ ភូមអូិរទទឹង និងភូមិរបដ្ឋក ឃុាំរបដ្ឋក 
រសុកបនាធ យរសី នងិបៅភូមិនគរបរៅ សងាា ត់បគកចក រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប។ 
 
បៅកបុងដាំបណីរចុោះពិនតិយសាំបណីសុាំសាងសង់នងិជួសជុលផធោះរបស់របជ្ញពលរដឌបនោះថដរ រកុមការងារសហ្គមន៍ទាំងពីររកុម 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសបរមចឲ្យពួកគត់សាងសង់សាំណង់ និងជសួជុលផធោះបៅភូមតិាកុោះ ភូមិថបល់ទទងឹ ភូមអូិរទទងឹ 
និងភូមិរបដ្ឋក ឃុាំរបដ្ឋក រសុកបនាធ យរសចីាំនួន០៥រគួសារ នងិបៅភូមិនគរបរៅ សងាា ត់បគកចក រកងុបសៀមរាប 
បេតថបសៀមរាបចាំនួន០៣រគសួារ។ ការអនុញ្ញដ តបនោះ បដ្ឋយបោងបៅបលពីួកគត់បានដ្ឋក់ពាកយបសបីសុាំមកអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាផង និងពកួគត់ជ្ញរបជ្ញជនចាស់រស់បៅតាំបន់ឧទានអងគរតាាំងពីបដីមមកផង។ 
 
សកមមភាពទាំងបនោះសបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងេពស់របស់ថាប ក់ដកឹនាាំ និងមស្តនថបុីគគលកិដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌបៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ បដីមផបីបងាីនភាពសបិទនសាប លនឹងគប  និងបដមីផឲី្យពកួគត់មាន 
ភាពកក់បៅថ ។ មា៉ាងបទៀត សកមមភាពបនោះក៏អាចបធវីឲ្យថាប ក់ដឹកនាាំ នងិមស្តនថបុីគគលកិរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានដងឹព ី
បញ្ញហ របស់ពួកគត់បថនទមបទៀត បហ្យីអាចនឹងជយួបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ ជូនពួកគត់បានភាល មៗផងថដរបៅនឹងកថនលង៕ 
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ឆ្ម ាំ ពលករ និងភាប ក់ងារបទសចរណ៍ បានទទលួអងារពីថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងឱ្កាសបុណយភជុ ាំបិណឍ  
របដពណីថេមរ 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បៅោង ចដថងទ០ី៤ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ ឆ្ម ាំ ពលករ នងិភាប ក់ងារបទសចរណ៍មកពីនាយកដ្ឋឌ ននានា នងិអងគភាពចាំណុោះ 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងអស់ ទទួលបានអងារពីថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងឱ្កាសបុណយភជុ ាំបណិឍ របដពណីថេមរ បៅ    
នាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់ និងសហ្របតិបតថិការ ថដលមានទីតាាំងបៅភូមមិណឍ ល៣ សងាា ត់សលរកាម រកងុបសៀមរាប 
បេតថបសៀមរាប។ 
 
បោក រពហ្ម សាំអា ន អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នគណបនយយ និងហ្រិញ្ដវតទុ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបលកីប ងីថា អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាបានទិញអងារ ចាំននួ១៣បតាន ថចកជូនដល់ឆ្ម ាំ ពលករ នងិភាប ក់ងារបទសចរណ៍ ចាំនួន១,៣៣៧នាក់ ថដលមក 
ពីនាយកដ្ឋឌ នបផសងៗ និងអងគភាពចាំណុោះដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងអស់បដ្ឋយមាប ក់ៗ ទទួលបានអងារ១០គី ូរកាម។ 
 
ការថចកអងារជូនដល់ ឆ្ម ាំ ពលករ និងភាប ក់ងារបទសចរណ៍ទាំងអស់បដីមផបីលីកទឹកចតិថចាំបពាោះពួកគត់ ថដលបានេតិេាំរបងឹ 
ថរបងលោះបង់កមាល ាំងកាយចិតថកបុងការថថរកា ការពារតាំបន់បបតិកភណឍ ជ្ញតិ និងពភិពបោក ក៏ដូចជ្ញការចូលរមួចាំថណក 
ជ្ញមួយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលថដលបានអាំពាវនាវឲ្យរបជ្ញជនកមពុជ្ញទាំងអស់ចូលរមួទិញអងារថេមរ បដីមផសីរមាលបនធុករបស់របជ្ញ 
កសិករផងថដរ។ 
 
ឆ្ម ាំ ពលករ និង ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ទាំងអស់បានសថមថងនូវបសចកថីរ ាំបភីបបរតកអរសបាយរកីរាយ ថដលបានទទលួ 
អាំបណាយពថីាប ក់ដកឹនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ ឆ្ម ាំ ពលករ និងភាប ក់ងារបទសចរណ៍ ក៏បានថថលងអាំណរគុណ 
ោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះថាប ក់ដកឹនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងអស់ ថដលថតងថតយកចតិថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់ពួកគត់ 
និងជ្ញពិបសស ក៏បានជូនពរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថទីទួលបនធុកទីសថ ី
ការគណៈរដឌមស្តនថ ី នងិជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ រពមទាំងឯកឧតថមអគគនាយក អគគនាយករងបោក 
បោករសីថដលជ្ញថាប ក់ដឹកនាាំទាំងអស់ជួបរបទោះថតបសចកថសុីេចបរមនី និងសបរមចបជ្ញគជ័យរគប់ភារកិចច ៕ 
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បខាល ងទវ រទី៣ផលូវចូលខាងបកីតដនរបាសាទបនាធ យរស ីកាំពុងជសួជុលប ងីវញិបដ្ឋយរកមុជាំនាញ 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
អបកជាំនាញបុរាណវទិាពីររូប រមួនឹងកមាល ាំងពលករជ្ញង២០នាក់ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កាំពុងដាំបណីរការជសួជុលបខាល ងទវ រ
ទី៣ផលូវចូលខាងបកីត ដនរបាសាទបនាធ យរសី។ ដាំបណីរការជួសជុលបនោះកបុងបគលបាំណងធាំៗចាំននួពីរគ ឺ កាត់បនទយការ 
េូចខាតផ្អធ ាំងសោិចារកឹទាំងសងខាងសទិតបៅបលីស ុមទវ រដនរចកចូល កណាថ លខាងបកីតពសីាំណាក់បភញៀវចូលទសសនា 
របាសាទរបចាាំដថង និងសបស្តងាគ ោះរចនាសមព័ននរបាសាទថដលកាំពុងរងការហានភ័ិយ។  
 
បនាធ ប់ពទីទួលអនុសាសន៍ថណនាាំពីរកុមអបកជាំនាញ អាដហុ្ក របស់ អាយសុីសុ-ីអងគរ បៅបពលទសសនកចិចរបស់អបកជាំនាញ 
បៅរបាសាទបនាធ យរស ី និងបសចកថីថណនាាំជ្ញោយល័កខអកសរ កាលពីដថងទ៤ី-៥ ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៥ កនលងមកនាយក 
ដ្ឋឌ នបានបផថមីកិចចការបនាធ ន់ ថដលទក់ទងនងឹអនុសាសន៍ខាងបលី គឺគបរមាងទី១ ជសួជុលរចកចូលខាងបជងីដនបខាល ង 
ទវ រខាងបកីតកបុង កាំថពងទី៣ មុននឹងបិទរចកចូលកណាថ លបដីមផកីារពារសោិចារកឹសងខាងបមទវ រ ឯគបរមាងទី២ គឺបលីកថម 
ថដលលល ក់រាយបា៉ា យបៅកាំថពងថមបាយបរកៀមរជងុនិរតីរបមាណ៧ថម៉ារត។ 
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នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាា រដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានអនុវតថគបរមាងជសួជុលបនោះ 
បរកាមថវកិា ចាំណាយទាំងរសុងពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សរមាប់ការជសួជុលចាំននួពីរកថនលងរតង់រចនាសមព័ននរបាសាទថដល 
េូចខាតបដ្ឋយបរបីរយ:បពលដនការជួសជុលចាំនួន៥ថេ បហ្យីបរគងនឹងបញ្ច ប់បៅចុងឆ្ប ាំ ២០១៦ខាងមុេ។  
 
បោក សារា៉ាយ គមឹហួ្ល ជ្ញបុរាណវទូិ បាននិងកាំពុងដឹកនាាំដាំបណីរដនការជួសជុលបដ្ឋយថផាកបលបីបចចកបទស នងិបទ 
ពិបសាធន៍បលីការងាជសួជុលរបាសាទកនលងមក បៅរពកឹដថងទី៥ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះបោកបានបញ្ញជ ក់ថា មូលបហ្តុដន 
ការរទុឌបរទមរចនាសមព័ននរបស់បខាល ងទវ រ នងិភាគេលោះដនកាំថពងរបាសាទ គឺបណាថ លមកពីកតាថ ធមមជ្ញតិ គួបផសាំនឹងអាយុ 
កាលដ៏យូរលង់ដនសាំណង់បនោះ បពាលគឺមួយភាគដនសាំណង់រងការបាំផ្អល ញបដ្ឋយការរលាំបាក់ដនបដីមបឈ ី ពិបសសគឺបញសដន 
បដីមបឈធីាំៗបានចាក់បាំបបុីងរគឹោះបណាថ លឲ្យមានការរសុត បរទត និងបរបោះបចញពីទរមង់បដីម។ 
 
គបរមាងជសួជុលពរងឹងរចនាសមព័ននបខាល ងទវ រ នងិកាំថពងថមបាយបរកៀមគអឺនុវតថបដ្ឋយថផបកៗរតង់ចាំណុច ថដលមានការេូច 
ខាតរងហានភ័ិយេពស់ ថដលនឹងប៉ាោះពាល់ដល់សុវតទិភាពជុាំវញិ។ រាល់បបចចកបទសដនរគប់ដាំណាក់កាលនិមូយៗបធវីប ងី 
បដ្ឋយសនសមឹៗ និងរបុងរបយត័បដល់ការថបកបាក់ដុាំថមរបាសាទកាំ ុងបពលមានការរុោះបរថីម និងបពលរ ាំកលិថមបចញពីរសទប់ 
បដីម បហ្យីបនាធ ប់ពីរុោះបរថីមអសុវតទិភាពមួយថផបកតូចដនជញ្ញជ ាំង នឹងបរគងពរងឹងរគោឹះថដលរងការរសតុឲ្យមានភាពរងឹមាាំប ងី 
វញិ ចាំថណកថមថដលបានរុោះបរកីនលងមកគឺតរមូវការចាាំបាច់កបុងការជួសជុលនងឹបរៀបបញ្ចូលបៅ ទីតាាំងបដីមរសបតាមករមិត 
កមពស់ថដលបុរាណបានកាំណត់។ 
 
ដូបចបោះរាល់បបចចកបទសដនការជសួជុលទាំងអមាលមាណ គឺអបកជាំនាញបានបតាងបគរពខាជ ប់េជួននូវការរកាទរមង់បដីម 
របស់សាំណង់បដ្ឋយគិតអាំពីការបរបីរបាស់បបចចកបទសបុរាណប ងីវញិ រមួទាំងសមាភ រ:និងរបវតថិដនសាំណង់ជ្ញបដីម។ បហ្តុ 
បនោះបហ្យី រគប់ដាំបណីរដនការចល័តនងិរុោះបរថីមគឺបធវីប ងីបដ្ឋយរបុងរបយត័បនូវរាល់ការថបកបាក់ថមបដ្ឋយរបការណាមួយ រពម 
ទាំងពិនតិយលាិតលាន់បលសីាល កសាប មបុរាណវទិាទាំងឡាយ ថដលសាទ បតយករជាំនាន់បដីមបានកាំណត់ នងិសាងសង់បដមីផជី្ញ 
អាំណាងកបុងការបនថជសួជុលតាមទរមង់បដីម។ 
 
អបកជាំនាញបុរាណវទិារូបបនោះបរៀបរាប់ថា តាមពិតបៅរចនាសមព័ននជ្ញបរចីនបទៀតដនរបាសាទដ៏ចាំណាស់ថដលមានអាយុកាល 
តាាំងពីសតវតសទ១ី០មកបនោះ មានការរទុឌបរទមបរចីន ថតការជួសជុលគឺបធវីប ងីបៅបលចីាំណុច ថដលមានហានភ័ិយេពស់ 
ជ្ញអាទិភាព។  
 
របាសាទបនាធ យរសី មានប ម្ ោះបដីមថា ឦសវរបុរៈ សាងសង់ប ងីកបុងឆ្ប ាំ៩៦៧ដនគស កបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទី៥។ 
របាសាទបនោះ រតូវបានរកបឃញីនិងបធវីការអភិរកសប ងីវញិបដ្ឋយបារា ាំងតាាំងពីឆ្ប ាំ១៩១៦។ ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩២៤មក សាោ 
បារា ាំងចុងបូព៌ា (EFEO) បានបធវីការរតសួរតាយដរព នងិចាប់បផថីមបធវីការសកិារសាវរជ្ញវជ្ញបនថបនាធ ប់។ បៅឆ្ប ាំ១៩៣១-
១៩៣៦ ការជួសជុលរទង់រទយធាំ តាមបបចចកបទសអាណាសធី ូ ក៏បានចាប់បផថីមប ងី ថដលដកឹនាាំបដ្ឋយ បោក Henry 
Marchal បដ្ឋយយកលាំនាាំតាមការជសួជុលរបាសាទខាងតផូងដន Prambanan បៅថផបកកណាថ លបកាោះជ្ញវ រដនរបបទស 
ឥណឍូ បណសុី។ ការជួសជុលបពលបនាោះ គឺបធវីប ងីបៅបលីរបាសាទកណាថ ល និងរចនាសមព័ននេលោះៗ ថតបៅមានរចនាសមព័ននជ្ញ 
បរចីនបទៀត ថដលមិនទន់បានជួសជុល បហ្យីទមទរការអភិរកសជួសជុលជ្ញបនថបទៀត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួសាទ នទូតអាបមរកិបណថុ ោះបណាថ លភាសាបរបទសដល់បុគគលកិជាំនាញ 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងសហ្ការជ្ញមួយសាទ នទូតអាបមរកិរបចាាំកមពុជ្ញ បដីមផបីបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លភាសាអង់បគលសដល់មស្តនថ ី
បុគគលិកបបចចកបទស បដមីផបីរបីរបាស់កបុងទាំនាក់ទាំនងទូបៅ ក៏ដូចជ្ញពាក់ព័នននឹងការងារជាំនាញរបស់េលួនឲ្យបានកាន់ថត 
របបសីរប ងីថថមបទៀត ។ វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះនងឹបរៀបចាំប ងីបៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបដ្ឋយមាន បោក    Kitty Johnson រគូបបរងៀនភាសាអង់បគលសបៅសហ្រដឌអាបមរកិជ្ញរគូបបងាគ ល។ 
 
បោងតាមកចិចពិភាកានារពឹកដថងទី៦ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ ថដលបធវីប ងីបរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ត្ន័ ប នុស យុ 
អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹង បោករស ី Kitty Johnson វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះនឹងបធវីប ងីរយៈបពល១០ថេ 
បដ្ឋយចាប់បផថមីពីថេតុោបនោះតបៅ។ 
 
ឯកឧត្តម ត្ន័ ប ុនស យុ បានសថមថងនូវអាំណរគុណចាំបពាោះសាទ នទូតអាបមរកិ ថដលបានសហ្ការបបងាីតកមមវធិីបណថុ ោះ 
បណាថ លបៅបពលបនោះ ។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថាមស្តនថបុីគគលកិដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមួយចាំនួនធាំជ្ញអបកមានចាំបណោះដងឹថផបក 
បបចចកបទស បដ្ឋយថ កៗដូចជ្ញបុរាណវទិា និងសាទ បតយកមមជ្ញបដីម ប៉ាុថនថសមតទភាពខាងភាសារបរបទសបៅមានករមិត។ 
បដ្ឋយការងារភាគបរចនីបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ គមឺានទាំនាក់ទាំនងជ្ញមួយអនថរជ្ញតិ ថដលរតូវការបរបីរបាស់ភាសា 
បរបទសជ្ញរបចាាំ ។ ដូបចបោះការបណថុ ោះបណាថ លភាសាបៅបពលបនោះនឹងជួយសរមួលដល់ការងារជ្ញបរចីនដល់មស្តនថីបុគគលកិ 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
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បោក អ  ូ សុជ្ញត ិ អបកឯកបទសទាំនាក់ទាំនងកិចចការសាលរណៈដនសាទ នទូតអាបមរកិបានបញ្ញជ ក់ថាកមមវធិីបណថុ ោះបណាថ ល 
បៅបពលបនោះគឺបធវីប ងីបដ្ឋយរគូជនជ្ញតិអាបមរកិ ថដលបានសម័រគចិតថតាមរយៈសាទ នទូតចុោះមកបណថុ ោះបណាថ លតាមរាជលន ី
បេតថចាំននួ៤គឺ ភបាំបពញ កាំពង់ចាម បាត់ដាំបង និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងបេតថបសៀមរាប។ បោកបញ្ញជ ក់ថាបោករសីថដល 
ជ្ញរគូបបរងៀនមិនរតឹមថតបបរងៀនដល់បុគគលកិបបចចកបទសប៉ាុបណាត ោះបទ ថតនងឹបរៀបចាំបមបរៀន និងបបរងៀនដល់រគូបបងាគ ល 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាផងថដរ បដីមផអីាចបនថកមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លបនោះជ្ញបនថបនាធ ប់បបីបទោះជ្ញកមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លរយៈ 
បពល១០ថេនឹងរតូវបញ្ច ប់បៅកថី។ 
 
បោក សុជ្ញត ិ បថនទមថាបរៅពីបណថុ ោះបណាថ លភាសាអង់បគលសទូបៅបៅទីសាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កមមវធិីបនោះក៏នឹង 
បរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លជាំនាញភាសាអង់បគលស សរមាប់រប ងយកអាហារូបករណ៍បនថការសកិាបៅបរបទសថដលនងឹ 
អនុញ្ញដ តឲ្យមស្តនថីបុគគលិកថផបកបុរាណវទិា ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចូលរមួផងថដរ។វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះនឹងបធវីប ងីបដ្ឋយ 
សហ្ការជ្ញមយួមជឈមណឍ លបេមរសិកា CKS បៅកបុងវតថដាំណាក់៕ 
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ស្តសថបីទីបឆលងទបនលរចួចាំននួ៣៣រគសួារបៅឃុាំខាប តទទលួបានកញ្ច ប់រទរទង់ 
សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរកពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បៅរពឹកដថងទ០ី៦ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះរកុមការងារសហ្គមន៍ទី៣របចាាំរសុកពួកដឹកនាាំបដ្ឋយ បោក គង់ មរកត 
តាំណាង ឯកឧត្ដម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារមួនឹងមស្តនថីបុគគលិកជ្ញបរចីនរូបបទៀតបានចុោះសាក 
សួរសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ និងនាាំយកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរក (ឃតី) និងថវកិាមួយចាំនួនបៅថចកជូន 
ដល់ស្តសថីបទបីឆលងទបនលរចួចាំនួន ៣៣រគួសារ បៅសាោឃុាំខាប ត រសុកពួក បេតថបសៀមរាប។ 
 
សមាភ រៈមានបៅកបុងកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពទរក នងិមាថ យបនោះមានដូចជ្ញកស្តនថក បាំពង់ទកឹបៅថ  កថនសង បពាោះបគ     
កូនមុង បរសាមដដ បរសាមបជងី បខាអាវទរក និងថវកិាពីរមុឺនបរៀល ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
និងបោកជាំទវថដលថតងថតនកឹរឭក និងយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុង 
តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបនោះ។ 
 
សកមមភាពទាំងបនោះសបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងេពស់របស់ថាប ក់ដកឹនាាំ និងមស្តនថបុីគគលកិដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ នងិស្តសថីបទបីឆលងទបនលរចួបៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ បដីមផបីបងានីភាពសបិទនសាប លនឹងគប  
និងបដីមផបីលីកកមពស់សុេុមាលភាពមាថ យ នងិទរកផង។ មា៉ាងបទៀតសកមមភាពចុោះតាមមូលដ្ឋឌ នបនោះរកមុការងារសហ្គមន៍ 
ក៏បានបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដឹងសថពីីតួនាទី ភារកិចចអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះបបតកិភណឍ  ចាប់ការពារបបតកិភណឍ នងិតនួាទ ី
ភារកិចចរបស់ពួកគត់ ថដលរតវូចូលរមួបធវកីបុងនាមពួកគត់រស់បៅកបុងតាំបន់បបតិកភណឍ ថដរ៕ 
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របជ្ញពលរដឌអបកបធវដីាំបណីរនិងបភញៀវបទសចរសថមថងការសបាយរកីរាយបនាធ ប់ពីផលូវតាមេបងទាំនប់បារាយណ៍ទឹកថាល
រស ោះលារសលួបធវដីាំបណីរ 
ផាយបៅដថងទី 0  ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បរកាយពីនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈបីទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានកាត់រកីរតួសរតាយថមក 
បឈដុីោះលយបចញមករគបដងផលូវបណាថ លឲ្យផលូវតូចចបងាៀត ពិបាកកបុងការបធវីដាំបណីរនាបពលភជុ ាំបណិឍ កនលងមករបជ្ញពលរដឌ 
និងបភញៀវបទសចរ ថដលបានឆលងកាត់េបងទាំនប់បារាយណ៍ទកឹថាល បានសថមថងការបរតកអរ និង អបអរសាទរគាំរទចាំបពាោះ 
សកមមភាពរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
បោក យនិ សូវា៉ាត អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈបីទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បានបលីកប ងីថារបជ្ញពលរដឌអបកបធវដីាំបណីរ និងបភញៀវបទសចរថដលបានមកបលងបារាយណ៍ទកឹថាល កបុងឱ្កាសបុណយភជុ ាំបណិឍ  
និងបរកាយបុណយភជុ ាំបណិឍ កនលងបៅថមីៗបនោះបានសថមថងការសាវ គមន៍អបអរសាទរ និងបរតកអរសបាយរកីរាយបៅបពលពួក 
គត់បឃញីតាមដងផលូវបលីេបងទាំនប់បារាយណ៍ទឹកថាល បនោះរស ោះសាា តធាំទូោយ នងិងាយរសួលកបុងការបធវីដាំបណីរ។ 
 
អ ុ៊ុំរស ី កុក យបិ ជ្ញអបកលក់ដូរបៅបលីេបងទាំនប់បារាយណ៍បាននិោយថាអុាំរសពីិតជ្ញសបាយ ចិតថខាល ាំងណាស់បៅបពល 
បឃញីតាមដងផលូវបលេីបងទាំនប់បារាយណ៍បនោះធាំទូោយរស ោះសាា ត ងាយរសលួបធវីដាំបណីរទាំងដថងទាំងយប់មិនពិបាកដូច 
មុនបទៀតបទ។ អ ុ ៊ុំរសីបញ្ញជ ក់ថារយៈកាលកនលងមកមានការតាូញថតារពីរបជ្ញពលរដឌអបកបធវីដាំបណីរ និងបភញៀវបទសចរ។ ពកួគត់ 
ពិបាក បធវដីាំបណីរបដ្ឋយសារមានថមកបឈដុីោះលយបចញមករគបបាាំងបលីដងផលូវ បធវីឲ្យផលូវតូចចបងាៀតលាំបាកបជៀសគប  និង 
បាាំងបមីលគប មិនបឃញីថដលអាចនឹងបងាឲ្យមានបរគោះថាប ក់ចរាចរណ៍បកីតប ងីបាន។ 
 
បោក បេតថ ជ្ញអបកបធវីដាំបណីរបានសថមថងការសបាយរកីរាយផងថដរបៅបពលបឃញីផលូវបលីេបងបារាយណ៍ធាំទូោយរស ោះ 
សាា តរសលួបធវីដាំបណីរ។ ទនធមឹគប បនោះថដរបោកក៏បានអរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានគតិគូរ និងយកចតិថទុក 
ដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌអបកបធវីដាំបណីរនងិបភញៀវបទសចរថដលបធវីដាំបណីរតាមដងផលូវទាំនប់បារាយណ៍ទឹកថាល បនោះនិ
ងសូមជូនពរឲ្យថាប ក់ដកឹនាាំមរនីថបុគគលកិអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងអស់ជួបរបទោះថតបសចកថសុីេចបរមនីនិងសបរមចបជ្ញគជ័យ
រគប់ភារកិចច។ 
 
គួររ ាំឭកផងថដរថាអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានកាត់រកី និងរតសួរតាយថមកបឈ ី ថដលដុោះលយបចញមករគបបាាំងបលីដងផលូវតាម 
េបងទាំនប់បារាយណ៍ ទឹកថាល កាល ពីដថងទ២ី៧ ថេកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ បដីមផបីលីកកមពស់បសាភ័ណភាព និងបបញ្ជ ៀសបរគោះថាប ក់ 
បផសងៗ ថដលអាចនងឹបកីតមានប ងីបៅបពលរបជ្ញពលរដឌអបកបធវីដាំបណីរ នងិបភញៀវបទសចរបធវីដាំបណីរបៅវញិបៅមកបលីេបង 
ទាំនប់បារាយណ៍ទឹកថាល បនោះ៕ 
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អបករសកុអងគរទទលួបានបបចចកបទសចិញ្ច ឹមមាន់ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី 0៩ ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
ការបលីកកមពស់បសដឌកិចចរកុមរគួសាររបស់អបករសកុអងគរ គជឺ្ញការងារមួយកបុងចាំបណាមការងារជ្ញបរចីនបទៀត ថដលអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាថតងថតគិតគូរ នងិយកចិតថទុកដ្ឋក់េពស់បធវីោ៉ា ងណាឲ្យរបជ្ញពលរដឌ ថដលកាំពុងរស់បៅកបុងតាំបន់បនោះមានជីវភាព 
កាន់ថតលារបបសីរ ប ងីថថមបទៀតតាមរយៈការអភិវឌណវស័ិយកសិកមម។ 
 
កបុងន័យបនោះបហ្យីបទីបនាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍កសិកមម និងសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានផថល់បបចចកបទសចញិ្ច ឹម 
មាន់ដល់ពួកគត់ឲ្យបចោះពីរបបៀបចិញ្ច ឹមមាន់រហ័្សធាំ បហ្យីឆ្ប់បានលក់បដីមផបីបងានីរបាក់ចាំណូលកបុងការផគត់ផគង់រកុម 
រគួសារសរមាប់ចាយវាយរបចាាំដថងមួយបថនទមបទៀតបលីការងារថរសចាំការរបស់ពួកគត់។ 
 
បោក សុមឹ ថន អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍កសកិមម និងសហ្គមន៍បានមានរបសាសន៍ឲ្យដងឹថាអបក ជាំនាញកសកិមម 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានផថល់របឹកាបោបល់ និងបបចចកបទសចញិ្ច ឹមមាន់បនោះដល់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងរកងុរសកុ 
ចាំនួន៥សទិតបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរដនបេតថបសៀមរាបរមួមានរកងុបសៀមរាប រសុករបាសាទបាគង រសកុបនាធ យរស ី
រសុកពួក និងរសុកអងគរធាំ។ 
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បោកបនថថាការផថល់បបចចកបទសចិញ្ច ឹមមាន់បនោះអបកជាំនាញបានរបឹកាបោបល់ និងបណថុ ោះបណាថ លពីរបបៀបសាងសង់រទុង 
មាន់ របបៀបបរជសីបរសីពូជមាន់ របបៀបផលិតចាំណីមាន់ពធីមមជ្ញតិ របបៀបផលតិទឹកថាប ាំធមមជ្ញតិ សរមាប់ឲ្យមាន់ផកឹបដមីផ ី
ការពារជាំងឺ របបៀបផលតិទឹកថាប ាំធមមជ្ញតសិរមាប់ពាបាលបពលមាន់ឈ ឺ របបៀបបបាសសមាា តោងរទុងមាន់ និងរបបៀបបមលី 
ថថទាំមាន់បដមីផឲី្យមាន់ឆ្ប់ធាំ និងការពារកុាំឲ្យមាន់ឈ។ឺ 
 
បោកបនថបទៀតថាបបចចកបទសបនោះពិតជ្ញមានផលរបបោជន៍ខាល ាំងណាស់ សរមាប់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ 
បនោះបដ្ឋយសារតាំបន់អងគរសមផូរបៅបដ្ឋយរុកខជ្ញតិបរចនីថបបោ៉ា ងសរមាប់យកមកថផសផសាំផលិតបធវីជ្ញចាំណី និងថាប ាំពាបាល 
ដល់មាន់។ បនោះបហ្យីជ្ញកតាថ អាំបណាយផលដ៏លារបដព សរមាប់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់បនោះមិនចាាំបាច់ចាំណាយលុយបរចីន 
បៅបលីការទិញថាប ាំ និងចាំណីសតវបទៀតផង។ 
 
គួររ ាំឭកថាទនធឹមគប នឹងការថថរកាការពារ និងអភិរកសរបាងគរបាសាទទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីវបផធម៌ នងិបរសិាទ នបៅកបុង 
តាំបន់អងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏មិនថដលបភលចបទនូវការអភវិឌណជីវភាពរបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលជ្ញអបកថថរកាទាំបនៀមទមាល ប់ 
បុរាណបៅកបុងតាំបន់អងគរបនោះបដីមផឲី្យពួកគត់មានភាពកក់បៅថ រស់បៅសមរមយ និងគម នការរពួយបារមភពកីាររបកបមុេរបរ 
ចិញ្ច ឹមជីវតិរបចាាំដថង៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបថនទមវគគបណថុ ោះបណាថ លដល់មស្តនថជីាំនាញបដីមផផីសពវផាយកមមវធីិអនាម័យ 
និងទឹកសាា តដល់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 

មស្តនថីជាំនាញដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ នងិបលខាធិការដ្ឋឌ នសហ្គមន៍ចាំនួន១១នាក់ កាំពុងទទួលបានវគគបណថុ ោះបណាថ ល 
បថនទមសមតទភាពអាំពកីមមវធិអីនាម័យ នងិទឹកសាា តបដីមផពីរងឹងការយល់ដឹង និងផសពវផាយបនថបៅរបជ្ញពលរដឌ ថដលរស់ 
បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរទាំងមូល។ វគគបណថុ ោះបណាថ លមានរយៈបពល៤ដថង បដ្ឋយចាប់បផថីមពីដថងទ១ី១ ដល់១៤ 
ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 

បោក ជូ រា៉ាឌណីា អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ នងិជ្ញអបកសរមបសរមួលវគគបណថុ ោះបណាថ ល បនោះបរៀបរាប់ថាការ 
បបងាីតកមមវធិីបនោះប ងី គឺបដីមផពីរងឹងសមតទភាពមស្តនថីរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ពាក់ព័នននងឹការផសពវផាយអប់រ ាំកមមវធិី 
អនាម័យ និងទឹកសាា តដល់របជ្ញពលរដឌ។ វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះជ្ញថផបកមួយដនគបរមាងសុវុឌណកិមម ដនការសមាា តទឹក និង 
ការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGRA) ថដលលល ប់បានចុោះអនុសារណៈជ្ញមួយគប កនលងមករវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
សាោបេតថបសៀមរាប និងសាទ ប័នរបស់របបទសបារា ាំងចាំននួ៦បផសងបទៀត។ 
 
បោកបថនទមថាកនលងមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានអនុវតថសាកលផងនូវកមមវធិីអនាម័យទកឹសាា ត កបុងភូមចិាំនួន៤កបុងចាំបណាម 
១១២ភូមិដនតាំបន់អងគរ។ កមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លបៅបពលបនោះក៏បដមីផពីរងកីការផសពវផាយបៅតាមបណាថ ភូមិបផសងៗបទៀត 
ឲ្យរបជ្ញពលរដឌរស់បៅមានអនាម័យមានបងគន់បរបីរបាស់រតមឹរតូវ និងមានទកឹសាា តបរបីរបាស់។ បនោះជ្ញថផបកមយួដនកមមវធិ ី
បលីកសធួយករមិតជីវភាពរស់បៅរបចាាំដថងរបស់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរ។ 
 
បោក សុមឹ បមរា៉ា  បុគគលកិដនអងគការCWS (Church World Service) និងជ្ញរបលនគបរមាងថផបកអប់រ ាំទឹកសាា ត នងិ 
អនាម័យ ថដលជ្ញរគូបបងាគ លដនវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបរៀបរាប់ថាវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះនឹងបធវីប ងីបៅបលជីាំនាញសរមប 
សរមួលវធិសីាស្តសថចបរមាោះទកឹបដ្ឋយសុវតទិភាព និងគាំរូថបបថផនដនការសាងសង់បងគន់។ បោកបញ្ញជ ក់ថាតាមពិតបៅសិកាខ  
កាម ថដលចូលរមួវគគបនោះអាចនឹងមានជាំនាញបបចចកបទសយល់ដឹងបហ្យីថតវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះនឹងបផ្អថ តសាំខាន់បៅបល ី
ជាំនាញសរមបសរមួលបដមីផបីផធរចាំបណោះទាំងបនោះបៅដល់របជ្ញពលរដឌ។ 
 
បោក បមរា៉ា  សងឃមឹថាបរកាយបញ្ច ប់វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះមស្តនថីជាំនាញ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងអាចបនថផសពវផាយ 
ោ៉ា ងទូលាំទូោយអាំពីកមមវធិីអនាម័យ និងទកឹសាា តមានសុវតទិភាពបៅកាន់សាំណាក់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល 
បដីមផឲី្យពួកគត់យល់ដឹងកាន់ថតចាស់អាំពីអនាម័យទឹកសាា តបធវីឲ្យកាន់ថតរបបសីរប ងីនូវករមិតជីវភាពរបស់ពួកគត់៕ 
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សមពន័នបមរតីភាពរវាងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរនិងរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសានបាន្នដល់ 
ការចុោះអនុសសរណៈបោគយល់នឹងគប បហ្យី 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បរកាយពីដាំបណីរទសសនកិចចផលូវការ និងកិចចពិភាកាជ្ញបនថបនាធ ប់រវាងសាទ ប័នរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ ពភិពបោក 
ទាំងពីរគឺ រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសានដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិអស់រយៈ កាលជ្ញងមួយឆ្ប ាំកនលង 
មកសមព័ននភាពដនរមណីយដ្ឋឌ នទាំងពីរបាន្នដល់ការចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប បហ្យីបៅរពឹកដថងទី១២ ថេតុោ 
ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅទសីាប ក់ការដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
អនុសសរណៈបោគយល់គប បនោះរតូវបានចុោះហ្តទបលខាបដ្ឋយ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា និង ឯកឧត្តម Ye Zheng Jun អនុរបលនបលខាធិការដនគណៈកមាម ធិការរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នបទសភាព 
ហ័្ងសាន បរកាមអធបិតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង ឯកឧត្តម Kong 
Xiaohong អភិបាលរកងុហ័្ងសាន នងិមានការចូលរមួពថីាប ក់ដឹកនាាំជ្ញបរចីនបទៀតដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរមណីយដ្ឋឌ ន 
ហ័្ងសាន។ 
 
ឯកឧត្តម Kong Xiaohong បានបងាហ ញនូវអារមមណ៍រកីរាយោ៉ា ងខាល ាំង ថដលទាំនាក់ទាំនងដនរមណីយដ្ឋឌ នពិភពបោក 
ទាំងពីរបាន្នដល់ការចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប ។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា“បយងីដឹងថាអងគរគឺជ្ញនមិិតថរូបដនរបបទស 
កមពុជ្ញអងគរគឺជ្ញតាំបន់របវតថិសាស្តសថ និងវបផធម៌ដ៏អសាច រយ។ របជ្ញជនចនិជ្ញបរចីនក៏បានសិកា និងបកាតសរបសីរចាំបពាោះសាប ដដ 
ដ៏អចឆរយិៈបនោះថដរ ។ របបទសកមពុជ្ញ និងចនិលល ប់មានទាំនាក់ទាំនងគប ោ៉ា ងលាតាាំងពីបុរាណកាលមកបយងីសងឃមឹថាតាម 
រយៈការចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប ដថងបនោះនឹងបធវីឲ្យរមណីយដ្ឋឌ នពិភពបោកទាំងពីរ កាន់ថតេិតជតិរកគប ជ្ញពិបសស 
នឹងបធវីឲ្យសមព័ននភាពកមពុជ្ញ នងិចិនកាន់ថតរងឹមាាំថថមបទៀត”។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធីបនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ បញ្ញជ ក់ថាបគលបាំណងចមផងដនការចុោះអនុសសរណៈបៅ 
ដថងបនោះគឺ “បដីមផបីបងាតីកិចចសហ្របតិបតថកិាររវាងរមណីយដ្ឋឌ នពិភពបោកទាំងពីរកបុងរកបេណឍ អភិរកស រគប់រគងរសាវរជ្ញវ 
បណថុ ោះបណាថ លការអភិវឌណបទសចរណ៍បដ្ឋយចីរភាព និងការរគប់រគងបរសិាទ ន។ ជាំរុញការផសពវផាយពីរូបភាពដនរមណីយ 
ដ្ឋឌ ន បដីមផទីក់ទញបភញៀវបទសចរ បណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស តាមរយៈការផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍ពីគប បៅវញិបៅមក 
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ផថល់ជាំនយួបបចចកបទសពាក់ព័នននឹងការអភិវឌណ ការអភិរកសបបតិកភណឍ វបផធម៌ និងធមមជ្ញតិក៏ដូចជ្ញជាំរុញការផសពវផាយ 
បទសចរណ៍រវាងរមណីយដ្ឋឌ នទាំងពីរ”។ 
 
គួររ ាំឭកថាកាលពីដថងទី១៤ ដល់១៨ ថេសីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ រកុមរបតិភូអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម សខុ 
សង្វា រ អគគនាយករងកបុងដាំបណីរទសសនកចិចផលូវការបៅកាន់រមណីដ្ឋឌ នហ័្ងសាន បានបធវីកាំណត់បហ្តុដនកិចចពិភាកាសថីពី 
ការចងសមព័ននភាព នងិកិចចសហ្របតបិតថិការកបុងវស័ិយអភិរកសអភិវឌណន៍ នងិរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នថដលជ្ញសមផតថិបបត ិ    
កភណឍ ពិភពបោកទាំងពីរ។ បរកាយមកបទៀតបៅដថងទ១ី៤ និង១៥ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ គណៈរបតិភូរមណីយដ្ឋឌ ន ហ័្ងសាន 
ដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិដឹកនាាំបដ្ឋយ បោក Chen Lei អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នបទសចរណ៍ដនបេតថអានហ្ួយ 
ក៏បានមកបាំបពញទសសនកិចចផលូវការកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរវញិថដរ។ តាមរយៈទាំនាក់ទាំនងបនោះបហ្យីថដលជាំរុញឲ្យមាន 
កិចចសហ្របតិបតថិការរហូ្ត្នដល់ការចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប បៅបពលបនោះ៕ 
 

     
 

     
 

អនុរដឌមស្តនថីរកសងួកសកិមមចិនបាំបពញទសសនកិចចបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯកបដីមផពីរងឹង 
កិចចសហ្របតិបតថកិារបលវីស័ិយកសកិមម 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
នាោង ចដថងទី១១ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅបនោះគណៈរបតិភូដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិ ចាំនួន១៤រូបដកឹនាាំ 
បដ្ឋយ ឯកឧត្តម ឈ ូ  ុងយ ូ អនុរដឌមស្តនថីរកសួងកសិកមមបានបាំបពញទសសនកិចច និងជបួសាំបណោះសាំណាលជ្ញមួយ 
របជ្ញពលរដឌបៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក ឃុាំរុនតាឯក រសកុបនាធ យរសី បេតថបសៀមរាប។ 
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ដាំបណីរទសសនកចិចរបស់គណៈរបតិភូចនិ បៅបពលបនោះរតូវបានបធវីប ងីបដីមផពីរងឹងកចិចសហ្របតិបតថកិារវស័ិយកសកិមម 
បៅកបុងគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក ថដលកាំពុងអនុវតថបដ្ឋយកិចចសហ្ការរវាងមជឈមណឍ លបលីកកមពស់កសកិមម 
ចិន-កមពុជ្ញបៅកាត់ថា CAPROC (China-Cambodia Agriculture Promotion Center) និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
មជឈមណឍ ល CAPROC ជ្ញគបរមាងជាំនួយរបស់រដ្ឋឌ ភបិាលចិនមកកមពុជ្ញ ថដលបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីវស័ិយកសកិមម។ 
គបរមាងបនោះមានបគលបៅសាំខាន់៤ចាំណុចគឺ ទ១ីការបងាហ ញអាំពីបបចចកបទសដនការដ្ឋាំដុោះបដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីរសវូ 
និងដាំណាាំបថនលបផសងៗ ទ២ីបងាហ ញអាំពីបរគឿងយនថកសិកមមសម័យទាំបនីប នងិការបរបីរបាស់ផធោះកញ្ច ក់ទី៣បងាហ ញ និងផសពវ 
ផាយអាំពីការថកដចបផលតិផលកសិកមម នងិជ្ញចុងបរកាយគកឺារជាំរុញកិចចសហ្របតិបតថិការលារវាងកមពុជ្ញ នងិចិនបលីវស័ិយ 
កសិកមម។ 
 
តាមរយៈគបរមាងបនោះ រកមុហ្ ុនសហ្របតិបតថិការអនថរជ្ញតិបបចចកបទសកសិកមមហ្វបវដី (Forward) ថដលជ្ញរកមុហ្ ុន 
អនុវតថគបរមាង CAPROC បានសហ្ការជ្ញមួយនឹងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផបីរជីសបរសីដីបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកអនុវតថ 
គបរមាងកសិកមមបនោះ។ កចិចសហ្ការបនោះគឺបផ្អថ តបៅបលកីារបបងាីតឧទានគាំរូវទិាសាស្តសថ នងិបបចចកបទសកសិកមមថដលបរគង 
នឹងបរបីរបាស់ដីចាំននួ២០ហ្កិតា បដ្ឋយថចកជ្ញពីរដាំណាក់កាលគឺ៣ឆ្ប ាំដាំបូងបរបីរបាស់ជាំនយួថវកិារបស់រដ្ឋឌ ភបិាលចនិ 
បហ្យី១៥ឆ្ប ាំបនាធ ប់នឹងបរបីរបាស់ថវកិាផ្អធ ល់របស់រកុមហ្ ុន។ 
 
បោក ភ័ន ផោល  របលននាយកដ្ឋឌ នរដឌបាលបុគគលកិ និងសមាភ រៈ នងិជ្ញអនុរបលនគបរមាងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបាន 
ពនយល់គណៈរបតិភូអាំពីដាំបណីរការអភិវឌណន៍ ដនភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបដ្ឋយបផ្អថ តការយកចិតថទុកដ្ឋក់បលីការបលកីសធួយ 
ករមិតជីវភាពរបជ្ញពលរដឌតាមរយៈវស័ិយកសិកមមនិងបទសចរណ៍ ។ ជ្ញមយួគប បនោះបោកក៏បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះ 
គណៈរបតិភូចិនក៏ដូចជ្ញរដ្ឋឌ ភិបាលចនិ ថដលថតងថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះការអភិរកស និងជសួជុលរបាសាទកបុងឧទាន 
អងគរ ថដលសមផតថិបបតិកភណឍ ពភិពបោករយៈកាលកនលងមកជ្ញពិបសស គកឺារនាាំគបរមាងឧទានគាំរូបបចចកវទិាកសិកមម 
ចិន-កមពុជ្ញមកអនុវតថបៅកបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបនោះថតមថង៕ 
 

     



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 498   

     
 

ពិព័រណ៍របូថតដនបទសភាពភបាំហ័្ងសានរតវូបានបរៀបចាំប ងីបៅរបាសាទបនាធ យរសរីយៈបពល២ថេ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
រូបថតសថពីីបទសភាពដនភបាំហ័្ងសានដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិនចាំនួន៥០ផ្អធ ាំង រតូវបានដ្ឋក់តាាំងបងាហ ញបភញៀវជ្ញតិ និង 
អនថរជ្ញតិទសសនាកបុងមជឈមណឍ លសាវ គមន៍បភញៀវចូលបៅទសសនារបាសាទបនាធ យរសីរយៈបពល២ថេ ។ ពព័ិរណ៍រូបថតបនោះ 
រតូវបានបរៀបចាំប ងីថតមួយដថងបនាធ ប់ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងគណៈកមាម ធិការរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសាន បានចុោះ 
ហ្តទបលខាបលីអនុសសរណៈបោគយល់គប  បដីមផចីងសមព័ននបមរតីភាពរវាងរមណីយដ្ឋឌ នពិភពបោកទាំងពីរគឺអងគរ និងភបាំ 
ហ័្ងសាន។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធីបបីកសបមាព ធពិព័រណ៍ជ្ញផលូវការបៅរពកឹដថងទ១ី៣ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះអភិបាលរកុងហ័្ងសាន 
ឯកឧត្តម Kong Xiaohong បានបញ្ញជ ក់ថារមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសានជ្ញនិមិតថរូប ដនជ្ញរបជ្ញជ្ញតចិិនដូចគប នងឹអងគរ 
ថដលជ្ញនមិិតថរូបដនរបជ្ញជនកមពុជ្ញថដរ។ ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសាន ទទួលបភញៀវបទសចរជ្ញតិ និងអនថរជ្ញត ិ
របមាណ ៤ោននាក់ របហាក់របថហ្លគប នឹងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដរ។ ចាប់ពីបពលបនោះតបៅសមព័ននភាពដនរមណីយដ្ឋឌ ន 
ពិភពបោកទាំងពីរបនោះនងឹកាន់ថតជិតសបិទន បហ្យីតាមរយៈពិព័រណ៍រូបថតពីគប បៅវញិបៅមកក៏នឹងអាចបធវីឲ្យមានកាំបណីត 
ផ្អល ស់បថូរគប កាន់ថតបរចីនថដរ។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ ថដលបានអបញ្ជ ីញជ្ញអធបិតកីបុងពិធីបនោះបានបញ្ញជ ក់ថា ពព័ិរណ៍រូបថតដនរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ង 
សាន ថដលបរៀបចាំប ងីបៅបពលបនោះគឺជ្ញថផលផ្អា ដាំបូងបងាស់ ដនសមព័ននភាពរវាងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណីយដ្ឋឌ ន 
ហ័្ងសានបនាធ ប់ពីសាទ ប័នរគប់រគងដនរមណីយដ្ឋឌ នទាំងពីរបានចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប រចួមក។ រូបភាពដនរមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ ក៏នឹងរតូវបរៀបចាំដ្ឋក់តាាំងពព័ិរណ៍បៅឯរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសានកបុងបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះថដរ។ ជ្ញក់ថសថងបៅ 
ដថងទី១៤ ថេតុោ បនោះមស្តនថីដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំននួពីររូបនឹងបចញដាំបណីរបៅជ្ញមួយគណៈរបតិភូដនរមណីយដ្ឋឌ ន 
ហ័្ងសានបដីមផសីហ្ការពិនតិយបមីលទីតាាំងបរៀបចាំពព័ិរណ៍អងគរបៅទីបនាោះ។ 
 
ឯកឧតថមបថនទមថា បរៅពីការបរៀបចាំពិព័រណ៍រូបថតសាទ ប័នរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នទាំងពីរនឹងសហ្ការបលីការបណថុ ោះបណាថ ល 
មស្តនថីជាំនាញតាមរយៈការផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍គប បៅវញិបៅមក សថីពីការងាររគប់រគងការងារអភិរកសនងិអភិវឌណន៍រមណី 
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យដ្ឋឌ នពិភពបោកទាំងពីរ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះជាំនួយបបចចកបទស សថពីីការបរៀបចាំបទសចរណ៍បៅតាមភបាំក៏ជ្ញចាំណុចពបិសស 
ថដលបយងីសងឃមឹថានឹងទទលួបានបទពិបសាធន៍ពសីាទ ប័នរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នហ័្ងសាន បដីមផមីកបរៀបចាំបៅតាំបន់អងគរ 
បយងីថដរ៕ 
 

     
 

     

ស្តសថបីទីបឆលងទបនលរចួចាំននួ២៥រគសួារទទលួបានកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរកពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បៅរពឹកដថងទ១ី៣ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមការងារសហ្គមន៍ទ០ី១របចាាំរសុករបាសាទបាគងដឹកនាាំបដ្ឋយ 
ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរកមុការងារសហ្គមន៍ទី៤របចាាំរកុងបសៀមរាបដកឹនាាំបដ្ឋយ 
បោក លមឹ អកួ និង បោក រពមី វរីៈ តាំណាង ឯកឧត្ដម ខូយ គមឹ ួ ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារមួ 
នឹងមស្តនថបុីគគលកិជ្ញបរចីនរូបបទៀតបានចុោះសាំបណោះសាំណាល សាកសួរសុេទុកខ របជ្ញពលរដឌ នងិនាាំយកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុ 
មាលភាពមាថ យ នងិ ទរករពមទាំងថវកិាមួយចាំនួន បៅថចកជូនដល់ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួចាំនួន២៥រគួសារ បៅភូមិបគក 
រសុក ឃុាំរលសួ រសកុរបាសាទបាគង នងិសាោសងាា ត់ទឹកវលិ រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប។ 
 
សមាភ រៈមានបៅកបុងកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពទរក នងិមាថ យបនោះមានដូចជ្ញកស្តនថក បាំពង់ទកឹបៅថ  កថនសងបពាោះបគ 
កូនមុង បរសាមដដបរសាមបជងី បខាអាវទរក និងថវកិាពរីមុឺនបរៀលថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតនឹករឭក និងយកចតិថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុង 
តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរបនោះ។ 
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បរៅពីបនោះរកមុការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ក៏បានបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដងឹដល់ពួកគត់សថីពីតនួាទីភារកចិចអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះការថថរកាការពារ និងអភិរកសបបតិកភណឍ ចាប់ការពារបបតកិភណឍ នងិតួនាទីភារកិចចរបស់ពួកគត់ថដល 
រតូវចូលរមួជួយថថរកាគប នូវសមផតថិបបតិកភណឍ ដូនតាដ៏មាហាសាល ថដលមិនអាចកាត់ដថលកបុងនាមពកួគត់រស់បៅកបុង 
តាំបន់បបតិកភណឍ ថដរ។ 
 
សកមមភាពទាំងបនោះសបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីពីការគតិគូរ និងយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងេពស់របស់ថាប ក់ដកឹនាាំនងិមស្តនថបុីគគលកិដនអា 
ជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌស្តសថីបទបីឆលងទបនលរចួ និងសមផតថិបបតិកភណឍ ដូនតាថដលបានបនសល់ទុកមកកបុង 
តាំបន់ឧទានអងគរបដីមផបីបងានីភាពសបិទនសាប លនឹងគប បលីកកមពស់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរកនងិថថរកានូវមរតកបបតកិ 
ភណឍ ទាំងបនាោះឲ្យបៅគង់វងសដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយបទៀត៕ 
 

     
 

     

មស្តនថជីាំរញុការងារបរសិាទ នទទលួបានវគគបណថុ ោះបណាថ លសថង់ដ្ឋរISO 14001 ថមីពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
មស្តនថីជាំរុញការងារបរសិាទ នមកពីនាយកដ្ឋឌ នបផសងៗ នងិអងគភាពចាំណុោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចាំនួន១១នាក់ទទួលបានវគគ 
បណថុ ោះបណាថ លសមតទភាពអាំពីបសៀវបៅសថង់ដ្ឋរ ISO14001 ថមីបដីមផពីរងឹងការយល់ដងឹបថនទម នងិជួយផសពវផាយបនថបៅ 
ដល់មស្តនថបុីគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាទាំងអស់ ថដលបធវីការងារបៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ។ វគគបណថុ ោះបណាថ ល 
បនោះរបារពនបធវីប ងីបៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា នាដថងទី១៤ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ ។ 
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ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា របលនអងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរ ថដលជ្ញអបកសរមបសរមួលបានបលកីប ងីថា 
ការបបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះគឺបដីមផពីរងឹងសមតទភាពមស្តនថីជាំរុញការងារបរសិាទ នបថនទម និងជួយជាំរុញផសពវផាយបនថដល់ 
មស្តនថីបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលកាំពុងបបរមីការងារកបុងមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផឲី្យពកួគត់បានយល់ 
បហ្យីបធវីការងារបដ្ឋយមានការគិតគូរបៅដល់បគលការណ៍បរសិាទ នជ្ញចមផង។ ឯកឧតថមបថនទមថា ការបរៀបចាំបនោះបដីមផ ី
បរតៀមេលួនទទួលបានការវាយតដមលលនាគុណភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នពសីាទ ប័នលនាគុណភាពជប៉ាុន JQA (Japan 
Quality Assurance) ថដលមានលកខណៈទទលួសាគ ល់ជ្ញអនថរជ្ញត ិនិងបដីមផទីទលួបានវញិ្ញដ បនបរត ISO 14001 ជ្ញបនថ 
បនាធ ប់បទៀត។ 
 
បោក បភាគ បញ្ញដ  អនុរបលនអងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរ ជ្ញរគបូបងាគ លកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបានបលីក 
ប ងីថាេលឹមសារបៅកបុងបសៀវបៅសថង់ដ្ឋរ ISO 14001ថមីបនោះ បផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីការវភិាគផលប៉ាោះពាល់បរសិាទ ន ផលវជិជមាន 
ចាំបពាោះបរសិាទ ន មូលបហ្តុ នងិរកវធិីសាស្តសថបដ្ឋោះរសាយបធវោី៉ា ងណាកុាំឲ្យមានផលប៉ាោះពាល់ខាល ាំងបពកចាំបពាោះបរសិាទ ន បដ្ឋយ 
និោយលមាិត បថនទមបៅបលីបសៀវបៅសថង់ដ្ឋរ ISO 14001 ចាស់។ បោកបញ្ញជ ក់ថា ការវភិាគបនោះគឺវភិាគ បៅបលកីារងារ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារគប់នាយកដ្ឋឌ ន នងិអងគភាពជ្ញប់ពាក់ព័ននទាំងអស់ថដលបានកាំពុងអនុវតថការងាររបស់េលួន ។ 
 
គួររ ាំឭកថា បដ្ឋយគតិចាប់ពីដថងចុោះប ម្ ោះចូលកបុងសាទ ប័ន JQA និងបាំបពញតាមលកខេណឍ  JQA ឆ្ប ាំ២០០៦មក សាទ ប័ន 
JQAបានចុោះវាយតដមល និងរបគល់ជូនវញិ្ញដ បនបរត ISO14001 ថដលមានសុពលភាពរយៈបពល៣ឆ្ប ាំដល់អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាចាំនួន៤បលកីជ្ញបនថបនាធ ប់រចួមកបហ្យីគឺ បលីកទ១ី ឆ្ប ាំ២០០៦-២០០៩ បលកីទ២ី ឆ្ប ាំ ២០០៩-២០១២ បលកីទ៣ី 
ឆ្ប ាំ២០១២-២០១៥ និងបលកីទី៤សរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៥-២០១៨។ 
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កមមវធីិយុវជនបបតិកភណឍ នឹងរតវូបបងាតីប ងី បដីមផជីាំរញុយុវជនឲ្យចូលរមួកបុងការងារបបតិកភណឍ ទាំងអស់គប  
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
កមមវធិីអប់រ ាំបបតិកភណឍ អងគរ ដល់នសិសតិតាមបណាថ សាកលវទិាល័យកបុងបេតថបសៀមរាប ថដលបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា បរកាមការដកឹនាាំរបស់ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង បានដាំបណីររគប់សាកលវទិាល័យទាំងអស់ 
បហ្យីបៅរពឹកដថងទី១៤ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បរកាយពចីាប់បផថីមតាាំងពីដថងទី២២ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦មក។ 
 
បៅឯសាកលវទិាល័យបបៀលរបាយសាខាបេតថបសៀមរាប ថដលជ្ញសាកលវទិាល័យបៅបគកបុងចាំបណាម៧សាកលវទិា 
ល័យកបុងបេតថបសៀមរាបបនាោះ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បានបញ្ញជ ក់ថា រកុមការងារនងឹបរៀបចាំឲ្យកមមវធិីយុវជនបបតកិភណឍ  
មួយនាបពលឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះ។ បដ្ឋយមិនទន់កាំណត់ថា កមមវធិីបនោះនឹងប ម្ ោះថាកមមវធិអីវីបៅប យី ថតឯកឧតថមរបលន 
រកុមអប់រ ាំបបតិកភណឍ បានបញ្ញជ ក់ថា កមមវធិីថដលបរគងនឹងបរៀបចាំបនោះ គឺកបុងន័យបលីកកមពស់ការចូលរមួរបស់យុវជនកបុង 
ការថថរកាការពារបបតកិភណឍ ។ 
 
“បយងីនឹងបធវីការបថនទមបទៀតជ្ញមួយសាកលវទិាល័យ បដមីផបីរជីសបរសីនសិសតិថដលសម័រគចិតថ បដមីផពីិភាកាគប ថា បតគីួរបរៀប 
ចាំកមមវធិអីវីមួយថដលអាចជាំរុញឲ្យយុវជនកាន់ថតមានការយល់ដឹង មានសាម រតីរសឡាញ់ និងចូលរមួថថរកាការពារបបតិក 
ភណឍ ទាំងអស់គប ”។ បនោះជ្ញរបសាសន៍បថនទមរបស់ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បៅចាំបពាោះមុេរបលនមនធីរអប់រ ាំយុវជន 
និងកីឡា នាយកសាកលវទិាល័យបបៀលរបាយ នងិនិសសតិជ្ញង១០០នាក់។ 
 
ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា “បយងីនងឹអងគុយជថជកគប រកវធិីណាថដលលា ជាំរុញឲ្យយុវជនបានចូលរមួកបុងការងារបនោះ បរពាោះការងារ 
អភិរកស និងអភិវឌណន៍កបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ មិនអាចអាជ្ញញ ធរថតមួយ ឬរកុមណាមួយបធវបីានបដ្ឋយគម នការចូលរមួពីរគប់គប  
បនាោះប យី ជ្ញពិបសសគឺយុវជនថតមថង។ បយងីនឹងបបងាីតកមមវធិីយុវជនបបតកិភណឍ បនោះប ងី បដីមផឲី្យយុវជនតាមសាកល 
វទិាល័យ ថដលរសឡាញ់បបតិកភណឍ បានជួបពិភាកាគប និងរមួគប បធវយុីទននាការបដីមផជីាំរុញយុវជនដដទៗបទៀតឲ្យចូលរមួ 
ផង”។ 
 
គួររ ាំឭកថា បដមីផបីស្តញ្ញជ បចាំបណោះដឹងសថីពីបបតកិភណឍ ដល់សិសស នសិសតិ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបងាីតរកមុការងារមួយ 
ថដលបានដាំបណីរការតាាំងពីថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦មក។ កមមវធិីបនោះ គពឺនយល់និសសតិឲ្យយល់ដឹងទដិឌទូបៅដនបបតិកភណឍ ជ្ញតិ 
និងបបតកិភណឍ ពិភពបោក សារៈសាំខាន់ដនបបតិកភណឍ  ការអភិរកសជួសជុលបបតិកភណឍ អងគរ និងការរគប់រគង 
បទសចរណ៍កបុងតាំបន់បបតិកភណឍ ។ បនាធ ប់ពីបបសកកមមតាមបណាថ សាកលវទិាល័យ និងវទិាសាទ នទាំងអស់កបុងបេតថ 
បសៀមរាបបហ្យី រកុមការងារបរគងនឹងចុោះអប់រ ាំដល់សិសានុសិសសតាមវទិាល័យ នងិអនុវទិាល័យទាំងអស់កបុងតាំបន់អងគរ 
ទាំងមូលជ្ញបនថបទៀត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះបណថុ ោះបណាថ លរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិរសោះរសង់អាំពីការរគប់រគងកាកសាំណល់ឲ្យបានរតឹមរតវូ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
តាមរយៈគបរមាងសុវុឌណកិមមដនការសមាា តទឹក និងការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) បៅរពឹកដថងទី១៧ ថេតុោ 
ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសហ្ការជ្ញមួយអបកសម័រគចិតថដនអងគការ Naga Earth ចុោះបណថុ ោះបណាថ លរបជ្ញពលរដឌ 
អាំពីការរគប់រគងសាំរាម បៅភូមិរសោះរសង់ខាងបជីង សងាា ត់នគរធាំ រកងុបសៀមរាប។ បគលបាំណងចមផងដនកមមវធិីបណថុ ោះ 
បណាថ លបនោះគ ឺជាំរុញឲ្យរបជ្ញពលរដឌយកចិតថបលីការរគប់រគងថង់ផ្អល សធិក និងអនាម័យ។ 
 
បោក ជូ រា៉ា ឌណីា អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ និងជ្ញអបកបរៀបចាំកមមវធិីផសពវផាយបនោះបញ្ញជ ក់ថាគបរមាងបណថុ ោះ 
បណាថ ល របជ្ញពលរដឌអាំពកីាររគប់រគងសាំរាមនងឹរតូវបធវីប ងីរយៈបពល៣ដថង បៅបល៣ីទីតាាំងបផសងគប គឺ ភូមិរសោះរសង់ 
ខាងបជីង ភូមិរហាល និងអាជវីករបៅផារឡាក់។ ការសបរមចបរជីសបរសីយកបគលបៅទាំង៣ បនោះមកអនុវតថការផសពវផាយ 
មុនបគ បដ្ឋយសាររកុមការងារបានសបងាតបឃញីរបជ្ញពលរដឌបៅទីបនោះ មានការរស់បៅនងិទុកដ្ឋក់សាំរាមមិនទន់បានរតឹម 
រតូវបៅប យី។ បោកបថនទមថា មិនរតឹមថតផសពវផាយបណថុ ោះបណាថ លប៉ាុបណាត ោះបទ រកុមការងារក៏បានពិភាកាជ្ញមួយ 
រកុមហ្ ុនដកឹជញ្ជូ នសាំរាមបដីមផបីថនទមទីតាាំងទុកដ្ឋក់សាំរាមកបុងភូមិបថនទមបទៀត។  
 
កញ្ញដ  cécile Laval ជនជ្ញតបិារា ាំងថដលជ្ញអបកសរមបសរមួលគបរមាង PAAGERAបញ្ញជ ក់ថា កញ្ញដ ពិតជ្ញរកីរាយថដលរមួ 
ចាំថណកកបុងការផសពវផាយអាំពកីាររគប់រគងសាំរាមដល់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរ។ គបរមាងបនោះ មនិរតឹមថតបផ្អថ តបៅបល ី
ការរគប់រគងសាំរាមប៉ាុបណាត ោះបទ ថតគឺគតិគូរដល់អនាម័យ និងការបរបីរបាស់ទកឹថដលរបកបបដ្ឋយសុវតទិភាពរបស់របជ្ញ 
ពលរដឌបទៀតផង។ កមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លបលីការរគប់រគងសាំរាមគឺជ្ញជាំហានដាំបូងថដលគបរមាងកាំពុងអនុវតថបៅបលីទតីាាំង 
សាកលផងទាំងបនោះ។  
 
អបករគ ូ រ ៉ាន សារមួ រគូបណថុ ោះបណាថ លសម័រគចិតថដនអងគការ Naga Earth បញ្ញជ ក់ថា បមបរៀនថដលបានបងាហ ញជូនអបកភូមបិៅ 
បពលបនោះគឺពនយល់អាំពអីវីជ្ញផ្អល សធិក តរមូវការបរបីរបាស់ផ្អល សធិកបៅបពលបចចុបផនប ផលអារកក់ដនផ្អល សធិក នងិរបបៀបកាត់ 
បនទយកបុងការបរបីរបាស់ផ្អល សិធក។ អបករគូបញ្ញជ ក់ថា វគគបណថុ ោះបណាថ លបពលបនោះហាក់មានភូមចូិលរមួបានតចិតួច និងបពល 
បវោេលីបពកកបុងការពនយល់បមបរៀន ថតអបករគបូានសាំណូមពរសុាំឲ្យអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នភូមឃុិាំ ជាំរុញអបកភូមិឲ្យចូលរមួកាន់ថត 
បរចីន និងបផ្អថ តការយកចិតថទុកដ្ឋក់កាន់ថតបរចីន។ 
 
អបករស ី រា៉ា ន់ ឡាប អាយុ៦១ឆ្ប ាំ ជ្ញរបជ្ញពលរដឌភូមិរសោះរសង់ខាងបជីង ថដលបានចូលរមួកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបាន 
បរៀបរាប់ថា អបករសីបពញចតិថនងឹកមមវធិបីណថុ ោះបណាថ លបនោះ។ អបករសីបបថជ្ញញ ថានឹងយកបមបរៀនបនោះបៅអនុវតថកបុងរគួសាររបស់ 
គត់ និងថណនាាំអបកបផសងបទៀតថដលអាចថណនាាំបាន បដមីផឲី្យចូលរមួសមាា តបរសិាទ ន និងទុកដ្ឋក់សាំរាមឲ្យបានរតឹមរតូវ 
ផងថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពិនិតយសាំបណីសុាំជសួជុលផធោះរបស់របជ្ញពលរដឌបៅរកងុបសៀមរាប 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅរសបចាប់កបុងតាំបន់អងគរ មនិរតូវបានហាមឃាត់កបុងការងាររុោះបរផីធោះចាស់ បដីមផជីសួជុល ឬសាង 
សង់ថមីជាំនួសបនាោះប យី។ បលីសពីបនោះបទៀត ការសាងសង់តូចៗក៏រតូវបានអនុញ្ញដ តដល់មូលដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ផងថដរតាមរយៈ 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានីមួយៗ ថដលចុោះបៅជួបរបជ្ញពលរដឌជ្ញបរៀងរាល់សបាថ ហ៍្។ 
 
បដ្ឋយបហ្តុបនោះបហ្យី បទបីបៅរពឹកដថងទ១ី៨ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារសហ្គមន៍ទី០៤របចាាំរកុងបសៀមរាប 
ដឹកនាាំបដ្ឋយ បោក លមឹ អកួ និងបោក រពមឹ វរី: តាំណាង ឯកឧត្ដម ខូយ គឹម ួ ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារមួនឹង 
មស្តនថីបុគគលិកជ្ញបរចនីរូបបទៀត ចុោះពនិិតយការបសបីសុាំជសួជុលផធោះដល់មូលដ្ឋឌ នរបស់របជ្ញពលរដឌផ្អធ ល់បៅរកុងបសៀមរាប 
បដីមផជីួយសរមួលការលាំបាកដល់ពួកគត់កបុងការបធវីដាំបណីរឆ្ង យ និងរង់ចាាំបពលបវោយូរ។ 
 
កបុងដាំបណីរចុោះពនិិតយសាំបណីសុាំជួសជុលផធោះរបស់របជ្ញពលរដឌបនោះ រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានអនុញ្ញដ ត 
ការជួសជុលផធោះដល់របជ្ញពលរដឌចាំនួន៥ភូមិគឺ បៅភូមិបបងាា ង ៣រគួសារ ភូមតិាបា៉ា ង ២រគួសារ ភូមិរតពាាំងរុន ១រគសួារ 
ភូមិរតាចរជុាំ ១រគសួារ និងភូមគិីរមីាននធ ១រគួសារ សទិតកបុងសងាា ត់អាំពិល រកងុបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប ។ ការអនុញ្ញដ តបនោះ 
បដ្ឋយបោងបៅបលពីួកគត់បានដ្ឋក់ពាកយបសបីសុាំមកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងពួកគត់ជ្ញរបជ្ញជនចាស់រស់បៅរសបចាប់ 
កបុងតាំបន់ឧទានអងគរតាាំងពីបដមីមក។ 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 507   

សកមមភាពទាំងបនោះសបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីពីការយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងេពស់របស់ថាប ក់ដកឹនាាំ និងមស្តនថបុីគគលកិដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ បដីមផបីបងានីភាពសបិទនសាប លនឹងគប  និងបដមីផឲី្យពកួគត់មាន 
ភាពកក់បៅថ ។ មា៉ាងបទៀត សកមមភាពបនោះក៏អាចបធវីឲ្យថាប ក់ដឹកនាាំ និងមស្តនថីបុគគលិករបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានដឹងពបីញ្ញហ  
មួយចាំននួរបស់ពួកគត់បថនទមបទៀត បហ្យីអាចនឹងជយួបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ ទាំងបនាោះជូនពកួគត់បានភាល មៗ ផងថដរបៅនឹង 
កថនលង៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបណថុ ោះបណាថ លអាជីវករលក់ដូរផារឡាក់ អាំពីការកាត់បនទយការបរបីរបាស់ថង់ផ្អល សធកិ 
និងការរគប់រគងកាកសាំណល់ 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បៅរពឹកដថងទ១ី៩ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចុោះបណថុ ោះបណាថ លដល់អាជីវករផារឡាក់ (រសោះរសង់ខាង 
បជីង) អាំពីការកាត់បនទយការបរបីរបាស់ថង់ផ្អល សធកិ និងទុកដ្ឋក់សាំណល់ឲ្យបានរតមឹរតូវ តាមរយៈគបរមាងសុវុឌណកិមមដនការ 
សមាា តទកឹ នងិការរគប់រគងទកឹកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) ។ 
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កមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លបនោះ រតូវបានបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយមានកិចចសហ្ការពីរគជូាំនាញថផបកបណថុ ោះបណាថ លការរគប់រគងថង់ 
ផ្អល សធិក និងជ្ញអបកសម័រគចិតថដនអងគការ Naga Earth។ បគលបាំណងចមផងដនកមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លបនោះគឺ ជាំរុញឲ្យអាជីវករ 
លក់ដូរកបុងផារយកចិតថទុកដ្ឋក់បលីការរគប់រគងថង់ផ្អល សធកិ និងអនាម័យ។ 
 
អបករគ ូរ ៉ាន សារមួ រគូបណថុ ោះបណាថ លសម័រគចិតថដនអងគការ Naga Earth បញ្ញជ ក់ថា បមបរៀនថដលបានបងាហ ញជូនដល់អាជីវករ 
កបុងផារនាបពលបនោះគឺ ពនយល់អាំពីផលអវជិជមានដនការបរបរីបាស់ថង់ផ្អល សធិក។ អបករគូបានពនយល់ថា ផ្អល សធិក ជ្ញឃាតករ 
ោក់មុេថដលបធវឱី្យមានផលប៉ាោះពាល់ខាល ាំងដល់បរសិាទ ន ដូចជ្ញបធវីឱ្យទកឹពុល បធវឱី្យដីបាត់បង់នូវជីវជ្ញត ិ និងប៉ាោះពាល់ដល់ 
ការដ្ឋាំដុោះដាំណាាំកសិកមម បថនល ថផលបឈ ីជ្ញពិបសសជ្ញងបនោះបទៀតបនាោះ វាបានបធវីឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់ោ៉ា ងខាល ាំងដល់សុេភាព 
របស់មនុសស។ 
 
អបករគ ូសារមួ បានបថនទមថា បដីមផឱី្យបរសិាទ នផារសាា តទល់ថតអាជីវករមាប ក់ៗ បចោះរគប់រគងសាំរាមបដ្ឋយេលួនឯង បដ្ឋយការ 
បបាសសមាា ត បចោះទុកដ្ឋក់ នងិថបងថចកកាកសាំណល់បៅតាមរបបភទ សងួត បសីម ថង់ និងកាកសាំណល់ដដទៗ បដ្ឋយថ ក 
ពីគប  ដ្ឋក់ចូលកបុងធុងសរមាមសរមាប់យកបៅបចាល ឬក៏ដ្ឋក់តាមឡានដឹកសាំរាម។ 
 
អបករស ី ហ្ ុន ផលល ី ជ្ញអាជីវករលក់ដូរបានបលកីថា វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ បានបធវឲី្យអបករសី នងិអាជីវករលក់ដូរកបុងផារ 
បានយល់ដឹងអាំពីផលប៉ាោះពាល់ដនការបរបីរបាស់ថង់ផ្អល សធិក។ អបករសី នងិអាជីវករលក់ដូរកបុងផារបានបបថជ្ញញ  បដមីផចូីលរមួ 
កាត់បនទយការបរបីរបាស់ថង់ផ្អល សធិក ឱ្យមានករមតិទបតាមថដលអាចបធវីបាន និងបថូរមកបរបីរបាស់សលឹកបចក សលឹកឈូក ឬក៏ 
ជ្ញលយួរថដលបធវីពីរពាក់ជ្ញបដមី។  
 
អបករស ី សូមថថលងអាំណរគុណដល់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ បដ្ឋយការបញ្ជូ នរកុមការងារមកបណថុ ោះ 
បណាថ លដល់ពួកបយងីថដលជ្ញអាជីវករលក់ដូរបនោះ ឱ្យបានយល់ដងឹអាំពអីនាម័យ ការរគប់រគងកាកសាំណល់ និងការកាត់ 
បនទយការបរបីរបាស់ថង់ផ្អល សធកិ៕ 
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ស្តសថបីទីបឆលងទបនលរចួចាំននួ៣០រគសួារទទលួបានកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរកពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅដថងទី  ៩ ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួចាំនួន៣០រគួសារបៅឃុាំសាវ យដូនថកវ រសុកពួក នងិភូមបិនាធ យរស ី ឃុាំខាប រសណាឋ យ រសកុបនាធ យរស ី
បេតថបសៀមរាប ទទលួបានកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរក រពមទាំងថវកិាមួយចាំននួថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល  
របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ី
និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ បៅរពកឹដថងទ១ី៩ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ តាមរយៈរកុមការងារ 
សហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ។ សមាភ រៈរទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរកថដលថចកជូនដល់ ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួ 
បនាោះមានដូចជ្ញ កស្តនថក បាំពង់ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ កូនមុង បរសាមដដបរសាមបជីង និងបខាអាវទរក ។ 
 
ទនធឹមគប បនោះថដរ របលនរកមុការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបចាាំរសុកពកួ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ 
អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដឹងដល់ពួកគត់ឲ្យបានយល់សថីពតីួនាទីភារកចិចអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ចាំបពាោះការថថរកា ការពារ នងិអភិរកសបបតិកភណឍ  ចាប់ការពារបបតិកភណឍ  ផលរបបោជន៍ថដលទទលួបានពីបបតកិភណឍ  
និងតួនាទីភារកិចចរបស់ពកួគត់ ថដលរតូវចូលរមួគប ជួយថថរកាការពារនូវសមផតថិបបតិកភណឍ ដូនតាដ៏មហាសាលមិនអាច 
កាត់ដថលកបុងនាមពកួគត់រស់បៅកបុងតាំបន់បបតកិភណឍ ថដរ។ 
 
សកមមភាពទាំងបនោះបញ្ញជ ក់ឲ្យបឃញីពីការគតិគូរ និងយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងេពស់ពីថាប ក់ដឹកនាាំនងិមស្តនថីបុគគលកិដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះ សុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួ និងសមផតថិបបតិកភណឍ ដូនតាថដលបានបនសល់ទុកមកកបុង 
តាំបន់ឧទានអងគរ បដីមផបីលកីកមពស់សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរក បបងានីភាពសបិទនសាប លបធវីឲ្យពួកគត់មានភាពកក់បៅថ  និង 
ថថរកានូវមរតកបបតិកភណឍ ទាំងបនាោះឲ្យបៅគង់វងសដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយបទៀត ៕ 
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ទាំបនៀមបថណថ តរបទីបវតថអារញ្ដសាគរ មានសារសាំខាន់ោ៉ា ងណា? 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បរកាយពិធីបចញវសាមួយដថង គឺចាំដថង១បរាចថេអសសុជ វតថអារញ្ដសាគរថដលសទតិបៅតាមខាងបកីតសធឹងបសៀមរាប នងិជ្ញវតថ 
ចុងបរកាយបងាស់តាមបបណាថ យសធឹងបសៀមរាបមុននឹងដល់បឹងទបនលសាប ថតងរបារពនពិធបុីណយដ៏អឹកធកឹមួយជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ 
មិនថដលខានបនាោះគឺ ពធិីបុណយបថណថ តរបទីប។ ពធិីបុណយបនោះទទលួបានការចាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាក់អបកចូល 
រមួជ្ញពិបសសគឺយុវជន។ 
 
ជ្ញទាំបនៀមមយួថដលរកាទុកតាាំងពីបរមបុរាណមក េណៈថដលបណាថ វតថបផសងៗបទៀតថដលបៅតាមបបណាថ យសធងឹបសៀម 
រាប ដូចគប មនិបានបរៀបចាំប យី។ ពធិីបថណថ តរបទីបបរកាយបចញវសាភាល មៗ ហាក់បងាហ ញអាំពីអតថសញ្ញដ ណមយួថដល 
បធវីឲ្យវតថអារញ្ដសាគរមានលកខណៈពិបសសថបលកពីវតថដដទបទៀត។ ថបលករតង់ថា បណាថ វតថមួយចាំននួថដលបៅតាមបបណាថ យ 
សធឹងបសៀមរាបថដរ នឹងបរៀបចាំរបទីបបថណថ តបៅដថងទ១ី៥បកតីថេកតថកិ ដាំណាលគប នងឹរពោះរាជពធិីបុណយអុាំទូក អកអាំបុក 
និងបថណថ តរបទីបថដលបធវីប ងីបៅទីរាជលនីភបាំបពញថដរ។ 
 
កូនរបទបីរាប់ពាន់រចនាបដ្ឋយផ្អា ឈូក បទៀនធូប ដ្ឋក់លក់បៅតាមផលូវ ថហ្ហ្មរបទីបធាំថដលបរៀបចាំបដ្ឋយរពោះសងឃ និងពុទន 
បរស័ិទចាំណុោះបជីងវតថអារញ្ដសាគរ។ បៅបមា៉ា ង៨យប់ របទីបធាំថដលបរៀបចាំជ្ញកផូរកាច់រចនាកាំពូលរបាសាទ តាក់ថតងបដ្ឋយ 
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បភលីងអគគសិនីភលឺបរពាងរពាត រតវូបានដថងហបចញពីវតថបឆ្ព ោះបៅតមាល់ទុកមួយយប់ បៅសាោឆទនោយបអង ថដលជ្ញបគល 
បៅរតូវបថណថ តរបទបី។ យប់ដថង២បរាចថេអសសុជ បទីបពិធីបថណថ តរបទបីបានចាប់បផថីមប ងីបរពាងរពាតបលីសធឹងបសៀមរាប។ 
 
តាមបសចកថីពនយល់របស់បោកតាអាចារយ បៅកាន់អបកចូលរមួកបុងពធិីបនោះបានបរៀបរាប់ថា ពិធីបថណថ តរបទីបបធវីប ងីបដីមផ ី
ភាពរតជ្ញក់រតជុាំ អរគុណដល់រពោះគងាគ  ថដលបានផថល់ទកឹបរសាចរសពរសូវថរសដាំណាាំ។ ជ្ញមួយគប នឹងពិធីបថណថ តរបទបី 
បោកតាអាចារយក៏របកាសសុាំបសចកថសុីេសបាយរតជ្ញក់រតជុាំដល់កូនបៅ សុាំឲ្យបធវីថរសចមាា របកតីទទលួបានផលដាំណាាំ 
លាជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ រកប កបមីលអបកបថណថ តរបទីបវញិ មិនរតឹមថតអរគុណដល់រពោះគងាគ បទ អបកេលោះបានបលីករបទបីបួង 
សួងសុាំសុេចបរមីន នងិរបាថាប សុាំពរបផសងៗមុននងឹបថណថ តរបទីបបចញបៅ។ 
 
អបករសាវរជ្ញវ និងជ្ញអនុរបលនមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ នងិតមាល់ឯកសារអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោក អុមឹ 
សុេរទិន ី អោះអាងថា ពិធបីថណថ តរបទីបបនោះរតូវបានអបករសាវរជ្ញវជ្ញបរចីនយល់ថា ជ្ញពិធីពាក់ព័នននងឹធមមជ្ញតិដនការងារ 
កសិកមម។ “មុននងឹយល់បរឿងបនោះ បយងីរតូវគតិរត ប់ថយបរកាយបនថចិ បពាលគឺបពលថដលរបបទសបយងីមិនទន់ទទលួ 
ឥទនិពលសាសនារបបទសឥណាឍ ។ បណាថ របបទសបៅអាសុីអាបគបយ ៍ ថដលទទលួឥទនពិលេយល់មូសុង មានទមាល ប់រសបដៀងៗ 
គប បៅតាមរដូវកាល ថដលពាក់ព័នននងឹឥទនពិលរបស់ធមមជ្ញតិមកបលមីនុសស ។ បដីមផឈីបោះធមមជ្ញតិ មនុសសបានបរៀបចាំកិចច 
រគប់ថបបោ៉ា ងឲ្យេលួនបធវីមាច ស់បលីធមមជ្ញតិនិងបានផលពីធមមជ្ញតិ ។ មនុសសពាោមផ្អថ ច់េលួនពីធមមជ្ញតិ ប៉ាុថនថក៏រតូវការ 
ធមមជ្ញតិជ្ញនិចចកាលថដរ។ បរកាយទទលួបភាគផលពធីមមជ្ញតិបហ្យី ក៏ថតងបធវីពធិីបផសងៗបដីមផតីបសបងបៅធមមជ្ញតិវញិ”។ 
 
បោកពនយល់បថនទមថា “ការថដលយកពិធីបនោះបៅបករសាយថាពាក់ព័ននពិធសីាសនា ឬរបវតថិសាស្តសថជ្ញបដីមបនាោះ គឺរគន់ថត 
ជ្ញបហ្តុផលបរកាយៗមកបទៀត បនាធ ប់ពីរបបទសបយងីបានទទួលឥទនិពលសាសនាពឥីណាឍ មកបហ្យី បដមីផឲី្យរសបនឹង 
គាំនិតរបស់សាសនាពីឥណាឍ មកផង បដីមផឲី្យកុាំឲ្យបាត់ទាំបនៀមថដលលល ប់បធវីមកជ្ញយូរបហ្យីផង ប៉ាុថនថបយងីមានមូលដ្ឋឌ នដន 
ជាំបនឿរបស់បយងីតាាំងពីមុនមកបហ្យី បនាោះគកឺារជាំនោះបៅនងឹធមមជ្ញតិហ្បងឹឯង”។ 
 
បតីការជាំនោះនឹងធមមជ្ញតិបនាោះជ្ញអវី ថដលទក់ទងនងឹពិធីបនោះ? បោក អុមឹ សុេរទិន ី បញ្ញជ ក់ថា “ជ្ញកិចចថដលមនុសសពាោម 
រ ាំបដ្ឋោះដី ឲ្យផុតពីទកឹថដលជន់លិចដបី៉ាុនាម នថេកនលងមកកបុងរដូវវសា បដីមផបីានដីរតទផប់មកបធវីថរសចមាា រវញិ។ របទបីជ្ញ 
បរគឿងបាំភលឺ កាំចាត់ភាពងងតឹដនរដូវបភលៀង។ បគបថណថ តរបទបីបថណថ តបៅបពលរារតីកបុងនងិបបណាថ យទឹកហូ្រ បរបៀបនងឹការ 
បបណថ ញទឹកបចញ នងិទទលួបានមកវញិនូវពនលឺរពោះអាទតិយ ថដលថតងថតបាាំងបាត់បដ្ឋយពពកបងានាាំបភលៀងមកមិនឈប់ 
ឈរ។ រឯីបពលដថង បគអុាំទូកតាមបបណាថ យទឹកហូ្រ ក៏ជ្ញកចិចថដលមនុសសបរៀបចាំបបណថ ញទឹកឲ្យហូ្របចញពីដីថដរ”។ កបុងន័យ 
បនោះ បោក អុមឹ សុេរទិន ី យល់ថា ពិធបីថណថ តរបទបី អកអាំបុក និងសាំពោះរពោះថេ បបីបទោះជ្ញមានប ម្ ោះបផសងគប ក៏បដ្ឋយ 
ថតេលឹមសារនិងវតទុបាំណងថតមយួបទ បពាលគឺជ្ញពិធីថដលពាក់ព័នននងឹការងារកសិកមមសុទនសាធ។ 
 
ពាក់ព័នននឹងបពលបវោថដលរបារពនពិធីបនោះវញិ អបករសាវរជ្ញវរូបបនោះបមលីបឃញីថា បដមីផឲី្យពិធីរបបៀបបនោះមានអតទន័យរសប 
នឹងទាំបនៀមទមាល ប់ថដលមានពីបដីមបនាោះ វតថអារញ្ដសាគរបានបធវីបៅតាមបពលបវោពិតរបាកដ និងរតឹមរតូវតាមរដូវកាល 
ជ្ញក់ថសថងថដលជ្ញទាំបនៀមរបស់អបកបសៀមរាបតាាំងពីបដីមមក គឺបគបរៀបចាំពិធីបនោះបៅបរកាយពិធីភជុ ាំបណិឍ  ឬបចញវសាភាល ម។ 
រឯីការបរៀបចាំ ១៥បកីតថេកតថកិ បោកយល់ថា ជ្ញទាំបនៀមរបស់រពោះមហាកសរត ថដលបរៀបចាំប ងីបៅរាជលនី ជ្ញរពោះរាជពធិ ី
របចាាំឆ្ប ាំ៕ 
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របាសាទបនាធ យរសបុីរាណដ្ឋឌ នលផកីបុងរបវតថសិាស្តសថដ៏ទក់ទញកបុងតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
របាសាទបនាធ យរសី មនិដឹងថាមានប ម្ ោះបដីមថាដូចបមថចបទ។ តាមរយៈសោិចារកឹរបាសាទបនោះសរបសរថា សាងបទផងីបៅ 
ឆ្ប ាំ៩៦៧ដនគស កបុងរាជការរពោះបាទរាបជស្តនធវរ មន័ បដីមផឧីទធសិដល់រពោះឥសូរដនសាសានារពាហ្មណ៍ បៅកបុងរសកុមួយថដល 
មានប ម្ ោះ «រសីឦសវរបុរ» ថរបថា "បុរថីដលជ្ញទីឋានរបស់ឥសូរ"។  
 
របាសាទបនាធ យរសីមានរាងតូចរច ងឹ លមាបដ្ឋយកផូរកាច់រចនាោ៉ា ងលាិតឆ្ម រដ៏រសស់សាា តបៅបលីផ្អធ ាំងថមពណ៌ ផ្អា ឈូក។ 
មិនថតប៉ាុបណាត ោះមានចមាល ក់ផ្អា ភញី និងបរឿងបទវកថាបផសងៗទក់ទងនងឹរពោះឥសូរ រពោះនារាយណ៍ បរឿងរាមបករ ថ ិ៍ បរឿងមហាភារត 
ជ្ញបដីមោ៉ា ងរស់របវកីបៅបលីថផថរនិងបហារជ្ញងផងថដរ។ 
 
របាសាទបនោះមានទតីាាំងសទិតបៅកបុងភូមិបនាធ យរសី ឃុាំបនាធ យរសី រសកុបនាធ យរសី បេតថបសៀមរាប ចមាង យ៣៩គី ូថម៉ារត 
ភាគខាងបជងីទីរមួបេតថបសៀមរាបនិងមានចមាង យ៣២គី ូថម៉ារតពីរបាសាទអងគរវតថតាមផលូវបឆ្ព ោះបៅភបាំគូថលន ។ រចនាសមពនន 
របាសាទសង់ប ងីពថីមភក់ពណ៌ផ្អា ឈូកនងិឥដឌរាង៤រជងុរទថវងបលីដីរាបបសមី មានគូទកឹព័ទនជុាំវញិ បហ្យីមានតួរបាងគប ី
សង់បលីបេឿនថតមួយ ថបរមុេបៅទសិខាងបកតី បដ្ឋយរបាងគកណាថ លឧទធិសថាវ យរពោះឥសូរបរកាមរូបសបងជ្ញសិវលិងគ 
ខាងតផូង ឧទធិសថាវ យដល់រពហ្ម និងខាងបជីងឧទធិសថាវ យដល់រពោះនារាយណ៍។ 
 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

 513   

របាសាទបនាធ យរសីរតូវបានចុោះបញ្ជ ីបបតិកភណឍ បដ្ឋយអបកអភិរកសជ្ញតិបារា ាំងបៅឆ្ប ាំ១៩១៦ បហ្យីចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩២៤មក 
សាោបារាាំងចុងបូព៌ា (EFEO) បានបធវីការរតសួរតាយដរព និងចាប់បផថីមបធវីការសិការសាវរជ្ញវជ្ញបនថបនាធ ប់ ។ បៅឆ្ប ាំ 
១៩៣១-១៩៣៦ ការជួសជុលបលីកដាំបូងតាមបបចចកបទសអាណាសធ ូី ដឹកនាាំបដ្ឋយ បោក Henry Marchal បដ្ឋយយក 
លាំនាាំ តាមការជសួជុលរបាសាទ Prambanan បកាោះជ្ញវ កណាថ លដនរបបទសឥណឍូ បណសុ។ី ការជួសជុលបពលបនាោះ 
គឺបធវីប ងីបៅបលីរបាសាទកណាថ ល នងិរចនាសមពននេលោះៗ ថតបៅមានរចនាសមពននជ្ញបរចីនបទៀតថដលមនិទន់បានជសួជុល 
បហ្យីទមទរការអភិរកសជសួជុលជ្ញបនថបទៀត។ 
 

ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩៤មក អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលមានភារកិចចថថរកា រគប់រគង បរៀបចាំតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ក៏បានបធវកីារ 
ជួសជុលនិងអភិរកសរបាសាទបនាធ យរសីបដ្ឋយអបកជាំនាញថេមរ ដូចជ្ញបរៀបចាំគាំនរថម ថផថរ បហារជ្ញងថដលលល ក់របា៉ា ត់របា៉ា យឱ្យ 
មានបរៀបបរៀបរយ ជួសជុលបខាល ងទវ រ បបាចបមម បលីរបាសាទ ថថរកាបរសិាទ នជ្ញបដីម។ បលីសពីបនោះក៏បានបរៀបចាំទិសបៅ 
ទសសនា អាហារដ្ឋឌ ន កថនលងលក់ដូរ ចាំណតោនយនថរគប់របបភទឱ្យមានសណាថ ប់លប ប់លា បញ្ជ រទទួលបភញៀវ កថនលងសបស្តងាគ ោះ 
បឋមបដមីផផីថល់ភាពកក់បៅថ ដល់បភញៀវបទសចរ នងិបបងាតីរកមរបតិបតថិអងគរឱ្យបភញៀវបគរពតាមផងថដរ។ បលីសពីបនោះបៅបទៀត 
មានផលូវខាវ ត់ថេវងអមបដ្ឋយបទសភាពពណ៌ដបតងរសស់បាំរពងនារដូវវសា ពតិជ្ញគួរឱ្យគយគន់នងិផថិតយករូបភាពទុក។ 
 

ចាំបពាោះកថនលងទសសនាវញិ បរៅពីមានរបាងគរបាសាទដ៏លាវបិសសវសិាល នងិមានភាពលផលីាញកបុងរបវតថិសាស្តសថបហ្យីបនាោះ 
អបកបទសចររបថហ្លមិនដងឹបទថា បៅទីបនាោះមានកថនលងទសសនាជ្ញបរចីន ដូចជ្ញកថនលងតាាំងពិព័រណ៍ ថដលមានតាាំងបងាហ ញ 
ពីការរុករកបឃញីរបាសាទ ការបធវីកាំណាយជ្ញបដីម។ បៅមានកថនលងបមលីសតវ ជិោះទូកកមានថ សធូចរតី ទសសនាធមមជ្ញតិថថម 
បទៀត។ ចាំណុចទាំងបនោះបហ្យីថដលបធវឱី្យបុរាណដ្ឋឌ នរបាសាទបនាធ យរសីទទួលបានការទក់ទញ ការបកាតសរបសីរោ៉ា ង 
ខាល ាំងពីសាំណាក់អបកបទសចរជ្ញតិ-អនថរជ្ញតិ បបីបទោះបីរបាសាទមានបរបិវណតូចចបងាៀតក៏បដ្ឋយ។ 
 

បបីតាមការបញ្ញជ ក់ពីកថនលងបញ្ជ រលក់សាំបុរតបានរបាប់ថា កបុងមួយដថងៗដនរដូវបភញៀវប ងី គឺមានអបកចូលទសសនារបាសាទ 
បនាធ យរសចីបនាល ោះព១ី០០០បៅ២០០០នាក់ ឯរដូវបភញៀវលល ក់ចុោះ គឺមានចបនាល ោះព៨ី០០បៅ១០០០នាក់ជ្ញង។ ទនធមឹនឹងការ 
មានបភញៀវបទសចរចូលទសសនាបរចីនដូបចបោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានដ្ឋក់ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ និងបុគគលកិថផបកវបផធម៌ឱ្យ 
បៅចាាំបមីលបភញៀវផងថដរ ថរកងបោបភញៀវរបរពឹតថេុសឆគងនាាំឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់របាសាទឬបរគោះថាប ក់ដល់បភញៀវេលួនឯងផ្អធ ល់ រពម 
ទាំងជួយសរមួលដល់កចិចមួយចាំនួនដល់បភញៀវផងថដរដូចជ្ញ ថណនាាំបភញៀវ ជួយសបស្តងាគ ោះបភញៀវជ្ញបដីម។ 
 
បបីតាម បោក ហ្ ន រសស់ បុគគលិកដននាយកដ្ឋឌ នវបផធម៌បានរបាប់ថា បភញៀវភាគបរចនីថដលមកទសសនាបៅទីបនោះគជឺន 
ជ្ញតិចិន បហ្យីបញ្ញហ របឈមថដលបភញៀវថតរបរពតឹថ គឺការបសលៀកពាក់សុិចសុី ថដលការទប់សាា ត់ដាំបូង ពួកគត់មានការមិន 
បពញចិតថបរចនី ថតបរកាយមកគឺមិនជ្ញបញ្ញហ អីបទ បរពាោះពួកគត់បានយល់ពីការផសពវផាយ។ ចាំថណកបញ្ញហ បផសងៗ គឺមាន 
ការមិនបិទឆរត ការប៉ាោះពាល់រូបចមាល ក់តិចតចួ ថតក៏មានការអនថរាគមន៍និងចូលរមួអនុវតថតាមបានោ៉ា ងលាថដរ៕ 
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កតាថ អវេីលោះថដលនាាំឱ្យអងគរជ្ញប់ចាំណាត់ថាប ក់បលេ១កបុងបញ្ជ ី Lonely Planet? 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
ជ្ញថមីមថងបទៀត បគហ្ទាំព័ររកុមហ្ ុន Lonely Planet របស់របបទសអូស្តសាថ លី ថដលជ្ញ បគហ្ទាំព័រផសពវផាយ នងិជ្ញរបភព 
ព័ត៌មានបទសចរណ៍ដ៏លផមីួយបលីពិភពបោក មានទាំងព័ត៌មានតាមរយៈថវបសាយ ទសសនាវដថី និងបសៀវបៅ បានផថល់ 
ចាំណាត់ថាប ក់បលេ១ ដល់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញតាំបន់បគលបៅបទសចរណ៍ដ៏រសស់សាា តបាំផុតបលីពភិពបោករបចាាំឆ្ប ាំ 
២០១៦។ 
 
បតីកតាថ អវីេលោះថដលនាាំឱ្យរមណីយដ្ឋឌ នអងគរទទលួបានចាំណាត់ថាប ក់បលេ១ជ្ញបនថបនាធ ប់ កបុងរយៈកាលកនលងមកបនោះ? 
រ ាំឭកកាលពីឆ្ប ាំ១៩៨៩ ព្រះករណុាព្រះបា សទមតចព្រះ នទរត្តម ស៉ីហនុ កបុងរពោះឋានៈជ្ញរពោះរបលនដនរកមុ 
របឹកាជ្ញតិជ្ញន់េពស់ដនកមពុជ្ញ រទង់បានអាំពាវនាវដល់សហ្គមន៍អនថរជ្ញត ិ ជ្ញពិបសសអងគការយូបណសាូ ឱ្យជួយការពារ 
និងបរសាចរសង់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរជ្ញបនាធ ន់។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ រពោះអងគបានអាំពាវនាវដល់សហ្គមន៍អនថរជ្ញតិ បដមីផផីថល់ 
ជាំនួយហ្រិញ្ដវតទុ និងបបចចកបទសសរមាប់ការពារ ជសួជុល និងអភិរកសប ងីវញិនូវរបាងគរបាសាទឱ្យបានទន់បពលបវោ។ 
 
អងគររតូវបានរបសិទននិាមជ្ញរមណីយដ្ឋឌ នបុរាណវទិា និងរបវតថិសាស្តសថដ៏លផលីាញរបស់កមពុជ្ញ បហ្យីបានចុោះកបុងបញ្ជ ី 
បបតិកភណឍ ពភិពបោកនាដថងទី១៤ ថេធបូ ឆ្ប ាំ១៩៩២ បដ្ឋយមានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញអបករគប់រគងតាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៥មក។ 
តាំបន់បនោះមានដផធដីទាំហ្ាំ៤០១គី ូថម៉ារតរកឡា សមផូរបៅបដ្ឋយរបាងគរបាសាទ បទសភាពធមមជ្ញតិ វបផធម៌ នងិរបវតថសិាស្តសថ 
ថដលបនសល់ទុកបដ្ឋយបុពវបុរសថេមរជ្ញបរចីនជាំនាន់មកបហ្យី។ រមណីយដ្ឋឌ នដ៏អសាច រយបនោះ ជ្ញដងួរពលងឹជ្ញតិថដលរតូវ 
ថថរកា ការពារ នងិអភិរកស ឱ្យបានសទិតបសទរគង់វងសជ្ញនិរនថរ។៍  
 
ពីមួយឆ្ប ាំបៅមួយឆ្ប ាំ បដ្ឋយកិចចេិតេាំរបឹងថរបងពីដដគូសហ្ការអនថរជ្ញតិ ពិបសសមានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជ្ញបសនាធិការ 
រគប់រគងតាំបន់អងគរ បរកាមការដឹកនាាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថ ី
ទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថីបានបធវឱី្យទីតាាំងបុរាណដ្ឋឌ ន នងិរបវតថសិាស្តសថថេមរដ៏លផបីនោះ ទទលួបានភាពលផលីាញ 
ោ៉ា ងរនធឺបលសីកលបោកជ្ញបនថបនាធ ប់ជ្ញបគលបៅបទសចរណ៍ដ៏រសស់សាា ត។ លទនផលដ៏បមាទនភាពបនោះ គឺបានមកពី៖ 
 
ការបបងាីតប ងីនូវ គណៈកមាម ធិការអនថរជ្ញតសិរមបសរមួលកិចចគាំពារ នងិអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរ 
(International Coordinating Committee for the Safeguarding and Development of the Historic Site of 
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Angkor «ICC-Angkor») នាឆ្ប ាំ១៩៩៣ បដ្ឋយមានរបបទសជប៉ាុននិងបារា ាំងជ្ញសហ្របលន។ ICC-Angkor បានកាល យជ្ញ 
ដដគូសហ្ការរបកបបដ្ឋយរបសិទនភាពជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បដ្ឋយបានរបមូលអបកជាំនាញអនថរជ្ញតិដ៏លផីៗ បៅបល ី
ពិភពបោក ឱ្យមករមួចាំថណកកបុងការអភិរកស ជសួជុលរបាងគរបាសាទ និងសាំណង់បុរាណបផសងៗកបុងឧទានអងគរផងថដរ។ 
រាល់កិចចការទាំងអស់ថតងថតទទួលបានការវាយតដមលេពស់ រពមទាំងមានការគាំរទោ៉ា ងបពញទាំហ្ងឹពអីនថរជ្ញតិ។ មា៉ាងបទៀត 
យនថការបនោះគឺជ្ញគាំរូដ៏លាថដលបណាថ របបទសមួយចាំនួនបានសុាំដករសង់បទពិបសាធន៍ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលសបរមច 
បានបជ្ញគជ័យបលីការងារអភិរកស ជួសជុល និងរគប់រគងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបដីមផបីធវីជ្ញគាំរូសរមាប់ការរគប់រគងតាំបន់ 
បបតិកភណឍ របស់របបទសេលួន។ 
 
បរៅពីកិចចការអភិរកសរបាសាទ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានយកចិតថទុកដ្ឋក់សាថ រប ងីវញិនូវរបព័ននលរាសាស្តសថបុរាណ បដមីផ ី
រគប់រគងទកឹនិងបបញ្ជ ៀសបញ្ញហ បរគោះទឹកជាំនន់ផងថដរ។ បថនទមពីបនាោះ ក៏មានការជួសជុល កសាងថមី នងិពរងកីបហ្ដ្ឋឌ រចនា 
សមពននកបុងតាំបន់អងគរ ឱ្យមានភាពងាយរសលួកបុងការបធវីដាំបណីរដល់បទសចរ អាចបដីរ ជោិះកង់ ម៉ាូតូ ឡានក៏បាន ថដលអាច 
កាត់បនទយការចាំណាយ នងិងាយរសួលកបុងការបឈវងយល់ពីការរស់បៅរបស់របជ្ញសហ្គមន៍កបុងតាំបន់អងគរផង។ 
 
ចាំបពាោះការថថរកាបរសិាទ នបៅតាំបន់អងគរ ក៏ទទលួបានវញិ្ញដ បនបរតករមិតសថង់ដ្ឋរអនថរជ្ញតិ ISO 14001 ពីសាទ ប័នលនា 
គុណភាពជប៉ាុន JQA ផងថដរ។ បលសីពីបនាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានយកចតិថទុកអប់រ ាំរបជ្ញជនពីបញ្ញហ អនាម័យ ការរស់ 
បៅលា សុេភាពលា បលីកកមពស់ការបរបីថាមពលរពោះអាទតិយកបុងសហ្គមន៍ជ្ញបដីម។ មា៉ាងបទៀត បដមីផរីកានូវភាពដបតង 
លមាតាំបន់អងគរផងបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានដ្ឋាំកូនបឈរីាប់មុឺនបដមីជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ថថរកាបមម  កាត់រកីថមកបឈ ី
បដីមផឱី្យអងគរមានបសាភ័ណភាពលា ជ្ញចាំណីចកខុដល់អបកបទសចរទាំងឡាយទទលួបានបរោិកាសលា េយល់បរសុិទនបពល 
មកទសសនាតាំបន់អងគរ។ 
 
ចាំបពាោះការរគប់រគងវស័ិយបទសចរណ៍វញិ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបរៀបចាំលាំហូ្របទសចរ ដូចជ្ញ៖ បរៀបចាំផលូវទសសនាខាងកបុង 
របាសាទតារពហ្ម អនុវតថផលូវឯកទិសបៅបខាល ងទវ រទបនលអុាំពីបមា៉ា ង៧៖៣០នាទីរពឹក ដល់បមា៉ា ង១១៖៣០នាទ ី ពរងងឹការរគប់ 
រគងការចូលទសសនាបៅរតួបាកាណ នងិបៅភបាំបាថេង ពរងីកផលូវជុាំវញិរតពាាំងបសស ជួសជុលផលូវ និងបរៀបផលូវជិោះកង់ព ី
អងគរវតថបៅបាយន័ បរៀបចាំចាំណតបៅមុេអងគរវតថ។ គបរមាងឆ្ប់ខាងមុេ៖ បរៀបចាំចាំណត និងកថនលងលក់ដូរបៅភបាំបាថេង។ 
ការរគប់រគងរបាសាទ៖ កាំណត់បពលបវោចូលទសសនា បណថុ ោះបណាថ លរបលននងិអនុរបលនភាប ក់ងាររបាសាទ បរៀបចាំ 
កថនលង ថដលភាប ក់ងារបទសចរណ៍ងាយនឹងសបរមចចតិថ និងកាំណត់បពលដឹកនាាំបភញៀវទសសនា រុោះបរសីាល កសញ្ញដ ពាណិជជកមមព ី
កបុងតាំបន់អងគរ បណថុ ោះបណាថ លរកុមការងារ TMP និងបុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាអាំពីការពរងឹងគុណភាពបសវាបទសចរណ៍ 
បបងាីតបគហ្ទាំព័របទសចរណ៍បដីមផបីឆលីយតបបៅនងឹបភញៀវបទសចរណ៍សរមាប់ដាំបណីរកមានថរបស់ពកួបគ។ 
ការពរងឹងសមតទភាពមគគុបទធសក៍បទសចរណ៍៖ បញ្ជូ នមគគុបទធសក៍២០រូបបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ ល បៅមា៉ា កាវសថពីីការ 
រគប់រគងបភញៀវបៅតាំបន់បបតិកភណឍ  នងិពរងឹងបសវាកមមតាមរយៈដកឹនាាំបភញៀវ ពរងឹងភាពជ្ញដដគូលាជ្ញមយួវស័ិយឯកជន 
អាំពីរកមរបតិបតថអិងគរ តាមបណាថ ញផសពវផាយ-អបកជោិះយនថបហាោះ-DVD-និងថចកចាយតាមសណាឌ គរ ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ 
ឡានរកុង និងយនថបហាោះជ្ញបដមី។ 
 
បថនទមពីបនាោះបទៀត អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានពរងងឹសុវតទភិាព បដីមផផីថល់ភាពកក់បៅថ  ដល់បទសចរទាំងអស់បពលមក 
កមានថបៅកបុងតាំបន់អងគរ បដ្ឋយបបងាីតភាប ក់ងារបទសចរណ៍តាមបណាថ របាសាទ បដីមផបីមលីថថបភញៀវ ថណនាាំបភញៀវ សបស្តងាគ ោះ 
បភញៀវបពលជួបឧបទធវបហ្តុបផសងៗបានទន់បពលបវោ និងរបគល់របស់ថដលបភញៀវរជុោះបាត់ជូនបភញៀវវញិ (ករណីរកបឃញី) 
ទបងវីទាំងបនាោះទទលួបានការបកាតសរបសីរោ៉ា ងបរចីនពីសាំណាក់បភញៀវ។ 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 516   

បរកាមការដឹកនាាំរបស់ សទមតចអគគមហាទសនាបត្៉ីទត្ទោ ហ ុន សសន សនឋិភាព សនឋិសុេសងគម និងសទិរភាព 
នបោបាយ រតូវបានសាឋ រប ងីវញិតាមរយៈបគលនបោបាយឈបោះ-ឈបោះ បហ្យីបគលនបោបាយបនោះក៏បានបបកីចាំហ្បជីង 
បមឃ ថដលបធវីឱ្យរមណីយដ្ឋឌ នអងគរកាល យជ្ញបគលបៅបទសចរណ៍វបផធម៌នងិធមមជ្ញតិដ៏សាំខាន់មួយបៅអាសុី ក៏ដូចជ្ញពភិព 
បោក។ 
 
កតាថ ដូចបានបរៀបរាប់ខាងបលទីាំងអស់បនោះបហ្យី ថដលបធវឱី្យអងគរទទលួបានចាំណាត់ថាប ក់បលេ១ ជ្ញតាំបន់បគលបៅបទស 
ចរណ៍ដ៏រសស់សាា តបាំផុតបលពីិភពបោក ជ្ញថមមីថងបទៀត។  
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សូមថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះបភញៀវបទសចរជ្ញតិ-អនថរជ្ញតិ ថដលបានចូលមកទសសនាតាំបន់អងគរ រពមទាំង 
សាទ ប័នដដគូពាក់ព័ននទាំងអស់ ជ្ញពិបសសបគហ្ទាំព័រ Lonely Planet ថដលបានផថល់ចាំណាត់ថាប ក់ដ៏មានតដមល ដល់រមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរជ្ញបលីកទ២ី។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងេតិេាំរបឹងថរបងពរងងឹកិចចការអភិរកសឱ្យទទួលបានបជ្ញគជ័យ ជ្ញបនថបនាធ ប់ 
បៅដថងមុេបទៀត បហ្យីតាមរយៈចាំណាត់ថាប ក់បនោះថដរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏សងឃមឹថា នឹងនាាំឱ្យបភញៀវបទសចរបនថមកទសសនា 
តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរកាន់ថតបរចីនប ងីថថមបទៀត បដីមផរីមួចាំថណកសាថ របសដឌកិចចជ្ញតកិមពុជ្ញ កាត់បនទយភាពរកីរកតាម 
រយៈការបបងាីតការងារជ្ញបរចីនបទៀតជូនរបជ្ញពលរដឌ៕ 
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ភាប ក់ងារអភិរកសរបាសាទ និងភាប ក់ងារដរពបឈកីាត់រកីថមកដរជ 
បដីមផបីបញ្ជ ៀសពីការបាក់រលាំបងាបរគោះថាប ក់ដល់របាសាទបបងមាោ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បដីមដរជមួយបដីមថដលមានអងាត់ផចិតរបថហ្ល៣០សង់ទីថម៉ារត ដុោះបលីបរាងទងបៅខាងកបុងរបាសាទបបងមាោរតង់ថថវថផបក 
ខាងតផូង រតូវបានភាប ក់ងារអភិរកសរបាសាទបបងមាោ រមួនឹងភាប ក់ងារដរពបឈកីាប់លោះថមកធាំតូច បដីមផសីរមាលទមងន់ 
មកបលីរចនាសមព័ននរបាសាទ។ ការសបរមចកាប់លោះថមកបៅបពលបនោះ រតូវបានបធវីប ងីបរកាយពីរកុមអភិរកសរបាសាទ បមីល 
បឃញីថា បដមីដរជមួយបដីមធាំបនោះ បានពុកផុយពាក់កណាថ លបដីម បដ្ឋយសារបមេមូតសុ ី និងមានថមកសាខាបទរទន់ខាល ាំង 
ថដលអាចនឹងបាក់រលាំបធវីឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់រចនាសមព័ននរបាសាទ និងបងាបរគោះថាប ក់ដល់បភញៀវបទសចរ ។ ការងារបនោះដកឹនាាំ 
បដ្ឋយ ឯកឧត្តម ឈរ ថាណាត្ អគគនាយករងទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ នងិ 
បរសិាទ ន នងិ បោក ្ន រដ្ឋឌ  របលនសថទីីដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ។ 
 
បោក ្ន រដ្ឋឌ  បានឲ្យដឹងបៅដថងទី២៤ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថា សាទ នភាពបដមីដរជថដលរកុមការងារសបរមចកាប់លោះ 
ថមកបៅបពលបនោះ រតូវបានរកមុអភិរកសរបាសាទតាមដ្ឋនជ្ញបរចីនដថងមកបហ្យី និងបានបទិផលូវទសសនាមួយរយៈបដ្ឋយសារ 
បឃញីសាទ នភាពដនបដីមដរជធាំបនោះមានលកខណៈពុកផុយខាល ាំង ្នដល់ការបាក់រលាំកបុងបពលដ៏េលខីាងមុេ។ បោកបញ្ញជ ក់ 
ថា “បដីមបឈថីដលដុោះបៅតាមរបាសាទ គឺជ្ញបទសភាពវបផធម៌ដ៏រតកាលជួយជ្ញមលប់ នងិរកាសាំបណីមបៅកបុងថមរបាសាទ 
រពមទាំងជយួលមាបសាភណភាពរបាសាទជួយទក់ទញចាំណាប់អារមមណ៍ពីបភញៀវបទសចរ។ ប៉ាុថនថករណីេលោះ វាបងាហានភ័ិយ 
ដល់របាសាទថដរ ថតបយងីយករបាសាទជ្ញកតាថ អាទិភាព។ កបុងករណីបនោះ បយងីរតូវកាប់យកបចញថតថមកថដលពុកផុយ 
គឺបយងីមិនបានកាប់ដកហូ្តបដីមទាំងរសុងបទ កបុងបគលបាំណងរកាលាំនឹងបដីមបឈ ី នងិរបាសាទ រកាបទសភាពវបផធម៌ 
និងការពារសុវតទិភាពរបាសាទ និងបភញៀវបទសចរ”។ 
 
បោក រដ្ឋឌ  បថនទមថា បចចុបផនបរកុមការងារកាំពុងថតបរៀបចាំថផនការ បដ្ឋយសហ្ការជ្ញមួយនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី
បទសភាពវបផធម៌ នងិបរសិាទ ន បដីមផបីធវីថផនទីហានភ័ិយបដីមបឈ។ី បរកាយបញ្ច ប់ការងារបរៀបចាំថផនទី រកមុការងារនឹងរតូវ 
កាត់រកីថមក ឬកាប់ដកហូ្តនូវបដីមបឈមីយួចាំននួបទៀត តាមសាទ នភាពជ្ញក់ថសថងកបុងរបាសាទ និងបរបិវណរបាសាទបបង 
មាោ បដីមផកីារពារហានិភ័យដល់រចនាសមព័ននរបាសាទ រពមទាំងការពារសុវតទិភាពបភញៀវបទសចរផង៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប  បដីមផពីរងឹងកិចចសហ្របតិបតថកិារ ជ្ញមយួមហាវទិាល័យ Dong-
Pusan College និងរកមុហ្ ុន Dream Airline Tour 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
អនុសសរណៈរវាង៣ភាគី គឺអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា មហាវទិាល័យដុងប ូសាន នងិរកុមហ្ ុន Dream Airline Tour រតូវបានបធវី 
ប ងីបៅរបសៀលដថងទី២៤ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅទីសាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ បគលបាំណងចមផងដនអនុសសរណៈ 
បនោះគឺ បដមីផពីរងងឹកិចចសហ្របតិបតថិការបលីវស័ិយអប់រ ាំ បណថុ ោះបណាថ លវជិ្ញជ ជីវៈ និងការអភវិឌណវស័ិយបទសចរណ៍។ 
 
តាមេលឹមសារដនអនុសសរណៈបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិភាគីសហ្របតបិតថិការនងឹបនថពិភាកាលមាិតអាំពីគបរមាង អប់រ ាំ 
បណថុ ោះបណាថ លកបុងន័យអភិវឌណធនលនមនុសស នងិធនលនបទសចរណ៍ បដមីផជី្ញរបបោជន៍ដល់សហ្គមន៍មូលដ្ឋឌ នកបុង 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ អនុសសរណៈបនោះមានរយៈបពល៥ឆ្ប ាំ បដីមផបីាំបពញបបសកកមមរបស់េលួនឲ្យបានបជ្ញគជ័យ។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា មានរបសាសន៍កបុងពិធចុីោះហ្តទបលខាបនោះថា អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាសូមវាយតដមលេពស់ចាំបពាោះកិចចសហ្ការបនោះ បហ្យីបយងីសងឃមឹថា កិចចរពមបរពៀងបនោះនងឹជាំរុញឲ្យមានការបណថុ ោះ 
បណាថ ល ការរសាវរជ្ញវ សិកាខ សាោ សនបិសទី ឬសកមមភាពបផសងៗថដលពាក់ព័នននងឹវស័ិយអប់រ ាំ។ កិចចរពមបរពៀងបនោះនឹង 
ផថល់ឱ្កាសដល់មស្តនថជីាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបដ្ឋោះដូរបទពិបសាធន៍ពីគប បៅវញិបៅមកជ្ញមួយសាកលវទិាល័យ 
Dong Pusan។ ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧតថមអគគនាយក៏បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះរកមុហ្ ុន Dream Airline ថដលបានរមួ 
ចាំថណកគាំរទមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរ និងគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក។ 
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បោក Choi Hwan Eon សាកលវទិាធិការដនសាកលវទិាល័យ Dong Pusan បញ្ញជ ក់ថា បោកមានបមាទនភាពថដល 
បានបធវីកិចចសហ្ការបៅបពលបនោះ។ “បយងីមានគបរមាងលាជ្ញបរចីនថដលបានជថជកគប  និងថដលមានសរបសរទុកកបុងេលឹម 
សារដនអនុសសរណៈបនោះ។ បយងីនឹងពាោមឲ្យអស់ពីលទនភាព បដីមផបីាំបពញការងារទាំងបនោះឲ្យបានសបរមចបជ្ញគជ័យ”៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរថដនដី ចុោះរោុះបរបីបងាគ លរបងដ្ឋាំបលផីលូវបុរាណពីលដលបៅអងគរ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បបងាគ លរបងបឈព័ីទនលួសបនាល របថវងរបថហ្ល៣០០ថម៉ារត ថដលមិនសាគ ល់មាច ស់បានដ្ឋាំបៅចាំកណាថ លរទូងផលូវបុរាណព ី
លដលបៅអងគរ រតង់ទីតាាំងចបនាល ោះភូមិដរពគុយនងិភូមិបគកចាន់ រតូវបានកមាល ាំងចរមោុះរបស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅ 
ឧទាន និងនាយកដ្ឋឌ នសណាថ ប់លប ប់និងសហ្របតបិតថកិារដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិអាជ្ញញ ធថដនដី មានភូមិដរពគុយ ប៉ាុសថិ៍ 
រដឌបាលសងាា ត់អាំពិល និងរកមុរបឹកាសងាា ត់អាំពលិ បធវកីារចុោះរុោះបរបីចញនារពឹកដថងទី២៤ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦។  
 
បបីតាមការឱ្យដឹងពី បោក សាំ សាបរ ៉ាត របលនការោិល័យដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទបរៅឧទានអងគរ បានឲ្យដឹងថា៖ 
បនោះជ្ញបលកីទី២បហ្យី ថដលទីតាាំងបនោះរតូវបានដ្ឋាំបបងាគ លរបង គឺបលីទ១ី មាច ស់ដីបៅខាងបកីតផលូវបុរាណបានដ្ឋាំបបងាគ ល 
សុីម៉ាង់ត៍ បហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នបានហាមឃាត់និងឲ្យរុោះបរបីចញបដ្ឋយេលួនឯង។ ចាំថណកបលីក 
ទី២បនោះ បានដ្ឋាំបបងាគ លរកាក់បហ្យីព័ទនលួសបនាល ចាំកណាថ លរទូងផលូវថតមថង ប៉ាុថនថមិនសាគ ល់អតថសញ្ញដ ណមាច ស់បទ។ ដូបចបោះ 
បដីមផទីប់សាា ត់ការរ ាំបោភយកផលូវបុរាណ ថដលជ្ញសមផតិថបបតិកភណឍ ជ្ញតមិិនអាចកាត់ដថលបានបធវីជ្ញកមមសទិនិបនាោះ រកុមការ 
ងារចរមុោះបានសបរមចរុោះបររីបងលួសបនាល បនោះបចញថតមថង បដីមផឲី្យមាច ស់បចញមុេមកបដ្ឋោះរសាយ។  
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បោក សន ចាន់ថន អបកបុរាណវទិាដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានរបាប់ថា៖ ផលូវបុរាណមួយថេសបនោះ គឺជ្ញផលូវធាំបៅសម័យអងគរ។ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា មានតួនាទីថថរកាផលូវបនោះទុកជ្ញបបតិកភណឍ  បដីមផជី្ញរបបោជន៍សរមាប់សហ្គមន៍និងរបបទសកមពុជ្ញ 
ទាំងមូលបៅដថងអនាគតបទៀត ពិបសសសរមាប់អបកបុរាណវទិាថសវងរកភសថុតាងបផសងៗ ថដលបញ្ញជ ក់អាំពីការរស់បៅរបស់ 
សហ្គមន៍នាសម័យមុនផងថដរ។ ដូបចបោះ របសិនបបីរបជ្ញពលរដឌ ឬ មាច ស់កមមសទិនិបនថរ ាំបោភបាំពានបៅបលទីីតាាំងរបវតថ ិ
សាស្តសថឬបុរាណដ្ឋឌ នណាមួយ វានឹងបធវីឱ្យេូចខាតឬបាត់បង់សាល កសាប មនានាថដលអាចបញ្ញជ ក់ពីអតថសញ្ញដ ណជ្ញតិបយងី 
បាន។ 
 
ចាំបពាោះបញ្ញហ ចុោះរុោះបររីបងបៅបលីផលូវបុរាណបនោះថដរ បោក បឆង ស ី ជ្ញសមាជកិរកុមរបកឹាសងាា ត់អាំពិល មានមតិបោបល់ 
ថា៖ ការចូលរមួ នងិការពារបបតិកភណឍ ជ្ញតិ ជ្ញបរឿងលាមយួសរមាប់របជ្ញជនបៅកបុងបេតថបសៀមរាប បរពាោះទីបនោះសមផូរបៅ 
បដ្ឋយកថនលងបទសចរណ៍របវតថសិាស្តសថ មានរបាសាទ ផលូវបុរាណោ៉ា ងបរចីន ថដលជ្ញវបផធម៌អរយិធម៌ថេមរ ថដលបយងីទាំងអស់ 
គប រតូវចូលរមួថថរកាការពារ។ កនលងមកបយងីេញុ ាំថតងសហ្ការោ៉ា ងជិតសបិទនជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផអីប់រ ាំរបជ្ញពល 
រដឌអាំពីកចិចការពារបបតកិភណឍ  ពីបរពាោះរបជ្ញពលរដឌមួយចាំនួនគត់មិនយល់ថាអវីជ្ញរបស់បុរាណ បហ្យីរតូវការពារដូចបមថច 
ប យី គត់រគន់ថតដឹងថាគត់េវោះខាត គត់រតូវថតបធវនូីវអវីថដលគត់ចង់បធវី ជ្ញក់ថសថងដូចជ្ញការដ្ឋាំរបងលសួបនាល បនោះ 
រសាប់។ ដូបចបោះបយងីរតូវថតហាមឃាត់ នងិពនយល់ឲ្យគត់យល់នូវអវីថដលជ្ញបបតិកភណឍ ជ្ញតិរតូវការពារ និងបគរពតាមអវ ី
ថដលបានកាំណត់បៅបលតីាំបន់ការពារ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបីកសវនកមមដផធកបុងបលរីបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន រសបតាមសថង់ដ្ឋរអនថរជ្ញតិ 
ISO14001របចាាំឆ្ប ាំ២០១៦ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
អងគភាពរគប់រគងបរសិាទ នអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបរៀបចាំបបីកសវនកមមដផធកបុង បលីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នរសបតាម 
សថង់ដ្ឋរអនថរជ្ញត ិ ISO14001 បៅរគប់នាយកដ្ឋឌ ន នងិអងគភាពចាំណុោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ សវនកមមដផធកបុងបនោះបធវីប ងី 
រយៈបពល៣ដថង គឺចាប់បផថីមពីដថងទី២៥ ដល់២៧ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ពិធីបនោះរបរពឹតថបៅបរកាមអធបិតីភាព ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិជ្ញតាំណាង 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថាប ក់ដឹកនាាំនាយកដ្ឋឌ ន និងអបកជាំរុញការងារបរសិាទ នរគប់ 
នាយកដ្ឋឌ នពាក់ព័ននទាំងអស់។ 
 
ការបបីកសវនកមមដផធកបុងបលីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នបនោះ បធវីប ងីបដីមផបូីកសរុប និងរតួតពិនិតយលទនផលការងារ ថដលអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរាបានបធវីកនលងមក អនុបោមតាមសថង់ដ្ឋរ ISO14001 ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួបានពីសាទ ប័នលនា 
គុណភាពជប៉ាុន Japan Quality Assurance (JQA)។ 
 
ថថលងកបុងពិធីបនោះ ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា បានបលកីប ងីថា ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំដនថេតុោ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថត 
បធវីសវនកមមដផធកបុងបលីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នរបស់េលួន ឱ្យរតូវតាមចាំណុចទមទររបស់សថង់ដ្ឋរ ISO 14001។ ការបធវី 
ដូបចបោះ បដីមផបីរតៀមចាត់វលិនការថកតរមូវចាំបពាោះភាពមិនអនុបោមឬចាំណុចមនិរបរកតមីយួចាំនួន ថដលបានរកបឃញីកបុង 
បពលបធវីសវនកមម ។ ជ្ញពិបសសបដីមផបីរតៀមេលួនទទួលការបធវីសវនកមមដផធបរៅពសីាទ ប័នអនថរជ្ញតិលនាគុណភាពជប៉ាុន JQA 
នាបដីមឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេបនោះ។ 
 
គួររ ាំឭកថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចុោះប ម្ ោះ បដីមផទីទួលបានការវាយតដមលបលីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន ពសីាទ ប័នលនាគុណ 
ភាពជប៉ាុន JQA តាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៣មក បហ្យីក៏លល ប់បានទទលួវញិ្ញដ បនបរត ISO14001បលីការងាររគប់រគងរបព័ននបរសិាទ ន 
ពីសាទ ប័នអនថរជ្ញតិមួយបនោះ ចាំនួន៤បលីករចួមកបហ្យីថដរ៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាអនុញ្ញដ តឲ្យរបតិភូរកងុKomatsuដនរបបទសជប៉ាុនចូលជបួពិភាកាការងារ 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ទទលួ ជួបការចូលជួបសថមថងការគួរសមពីសាំណាក់គណៈ 
របតិភូជប៉ាុនដកឹនាាំបដ្ឋយ បោក Shinji Wada អភិបាលរកងុ Komatsu នារពឹកដថងទី២៦ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅទសីាប ក់ 
ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
ការចូលជបួសថមថងការគួរសមបនោះ បដីមផបីងាហ ញនូវការដឹងគុណដល់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានបធវីឲ្យទាំនាក់ទាំនងរវាងទ ី
រកុង Komatsu និងទីរកុងបសៀមរាប អាចកាល យជ្ញទីរកងុសមព័ននបមរតីភាពនាដថងអនាគត។ បលីសពីបនាោះបទៀត ការពិភាកាក៏ 
បានបផ្អថ តបៅបលីការពរងងឹកចិចសហ្របតិបតថកិារ រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងទីរកុង Komatsu ដនរបបទសជប៉ាុន ឲ្យកាន់ 
ថតទូលាំទូោយ ជ្ញពិបសសបលីកកមពស់ការយល់ដឹងអាំពីវបផធម៌រវាងគប នងឹគប  នងិការបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស។ 
 
មានរបសាសន៍សាំបណោះសាំណាលសាវ គមន៍បៅកាន់គណៈរបតិភូ ឯកឧតថមអគគនាយកបានបរៀបរាប់ថា ចាប់តាាំងពអីងគររតូវ 
បានបញ្ចូលជ្ញសមផតថិបបតកិភណឍ ពភិពបោកកបុងឆ្ប ាំ១៩៩២មក របាសាទនានាកបុងតាំបន់អងគររតូវបានអភិរកសជសួជុល 
ជ្ញបនថបនាធ ប់។ កបុងបនាោះរបបទសជប៉ាុនក៏បានចូលរមួចាំថណកោ៉ា ងខាល ាំងកាល  ជ្ញមយួនឹងដដគូអនថរជ្ញតិនានា ថដលការចូលរមួ 
ចាំថណកទាំងបនាោះបានបធវឲី្យអងគរមានសុវតទិភាព នងិទទលួបានការចាប់អារមមណ៍កាន់ថតខាល ាំងប ងីពសីាំណាក់បភញៀវបទសចរ។ 
ជ្ញពិបសស រយៈបពល៣ឆ្ប ាំចុងបរកាយបនោះ អងគររតូវបានបគហ្ទាំព័រលផីៗ បលីពភិពបោក បធវីការបបាោះបឆ្ប តសធង់មតិបហ្យី 
ទទួលបានចាំណាត់បលេ១កបុងឋានៈជ្ញតាំបន់បទសចរណ៍លាបាំផុតបទៀតផង ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសាវ គមន៍ជ្ញនិចចរាល់ដដគូ 
អនថរជ្ញតិនានា បដមីផពីរងងឹកចិចសហ្របតិបតថកិារបលីការងារអភិរកសជសួជុលកបុងតាំបន់អងគរ ក៏ដូចជ្ញពរងងឹសមតទភាពមស្តនថី 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដរ។ 
 
បោក Shinji Wada បានបលីកប ងីថា ថាប ក់ដឹកនាាំទីរកុង Komatsu ពិតជ្ញរកីរាយនឹងបាំបពញកិចចសហ្របតិបតថិការ 
ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញពិបសស កិចចសហ្របតបិតថកិារកនលងមក តាមរយៈសាកលវទិាល័យ Kanazawa និងមហា 
វទិាល័យ Komatsu ។ បោកបញ្ញជ ក់ថា “កិចចសហ្ការរបស់បយងីនឹងបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីការបណថុ ោះបណាថ លយុវជន 
ជាំនាន់បរកាយបរពាោះពួកបគគឺជ្ញអបកថដលរតូវសបងការងារ និងបនថការងារអភិរកសមត៌កវបផធម៌របស់បយងី”។  
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មកទល់នឹងបពលបនោះ រគោឹះសាទ នអប់រ ាំចាំនួន២ដនទីរកុង Komatus គឺ សាកលវទិាល័យ Kanazawa និងមហាវទិាល័យ 
Komatsu សទិតបៅទីរកុង Komatsu បានចុោះអនុសសរណៈបោគយល់គប រចួបហ្យី ជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ តាមរយៈ 
អនុសសរណៈដនការបោគយល់គប បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសងឃមឹថា នឹងទទួលបានបទពិបសាធន៍ថមីបថនទមបទៀត ពីរបបទស 
ជប៉ាុនបលកីារអភិវឌណសមតទភាពមស្តនថីបុគគលិក បដីមផថីថរកាឱ្យគង់វងសនូវតដមលជ្ញសាកលដនបបតិកភណឍ តាំបន់អងគរដ៏បឆបមីជ្ញ 
មួយនឹងការអភរកិសបរសិាទ នធមមជ្ញតិ នងិសហ្គមន៍របកបបដ្ឋយចីរភាព។ បលសីពីបនោះបៅបទៀត អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏នងឹ 
ថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍របស់េលួនថដលលល ប់ទទួលបជ្ញគជ័យជ្ញបនថបនាធ ប់បៅកាន់ភាគីជប៉ាុនវញិថដរ៕ 
 

     
 

     
 

សវនកមមដផធកបុងបលរីបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបៅថតបនថភាពវជិជមាន 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
បនាធ ប់ពីបានបធវសីវនកមមដផធកបុងបលីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រយៈបពល៣ដថង គឺចាប់ពីដថងទ២ី៥ ដល់ 
ដថងទី២៧ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ បលីរគប់នាយកដ្ឋឌ ន និងអងគភាពទាំងអស់ គឺបៅថតបនថភាពវជិជមាន បដ្ឋយពុាំមានភាពមនិ 
អនុបោមណាមួយប យី ប៉ាុថនថមានចាំណុចតាមសបងាតចាំនួន១៣ នងិការផថល់អនុសាសន៍មួយចាំនួនរបស់សវនករថដល 
តរមូវឲ្យនាយកដ្ឋឌ ននមីួយៗបធវីការថកលមាប ងីវញិ។ បនោះបបីតាមការបលកីប ងីរបស់ ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា 
ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា តាំណាងដ៏េពង់េពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថថលងកបុង 
ពិធីបិទសវនកមមដផធកបុងបលីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នរសបតាមសថង់ដ្ឋរ ISO14001 នារបសៀលដថងទ២ី៧ ថេតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
បនោះ។ 
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ឯកឧតថមបានបញ្ញជ ក់បទៀតថា ការបធវីសវនកមមបលីកបនោះ គទឺទួលបានលទនផលលារបបសីរបបីបធៀបបៅនងឹការបធវីសវនកមមដផធ 
កបុងបៅឆ្ប ាំមុន ថដលមានចាំណុចតាមសបងាតរហូ្តដល់ចាំនួន២៥ ចាំបពាោះការបរៀបចាំដាំបណីរការរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នរបស់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា នងិការបរៀបចាំឯកសារបផសងៗរបចាាំនាយកដ្ឋឌ ន និងអងគភាពនីមួយៗ ក៏មានភាពលារបបសីរផងថដរ។ 
រសបជ្ញមយួគប បនោះ បយងីសបងាតបឃញីថា បលខាធកិារដ្ឋឌ ន អបកជាំរុញការងារបរសិាទ នរបចាាំនាយកដ្ឋឌ ន អបកទទួលេុសរតូវ 
កមមវធិីបរសិាទ ន ក៏មានការយល់ដឹងបរចនី និងមានសមតទភាពរគប់រគន់កបុងការបរៀបចាំដាំបណីរការរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន 
របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារសបតាមចាំណុចទមទរដនសថង់ដ្ឋរអនថរជ្ញតិ ISO 14001 និងបទដ្ឋឌ នបបចចកបទសបផសងៗកបុង 
ការបរៀបចាំកមមវធិីរគប់រគងបរសិាទ ន។  
 
ឯកឧតថមក៏បានសងាត់ធងន់បទៀតថា ការេិតេាំរបស់បលខាធកិារដ្ឋឌ ន និងអបកជាំរុញការងារបរសិាទ ន របចាាំនាយកដ្ឋឌ ននមីួយៗ 
បៅមិនទន់រគប់រគន់កបុងការទទួលបជ្ញគជ័យបនាោះបទ គឺទមទរឲ្យមានការយកចតិថទុកដ្ឋក់េពស់បថនទមបទៀត និងការគាំរទ 
បៅបលីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នពីសាំណាក់ថាប ក់ដឹកនាាំរគប់រូបរបចាាំនាយកដ្ឋឌ ននីមួយៗ។ បហ្យីចាំបពាោះការទទួលបានវញិ្ញដ  
បនបរត ISO 14001 គឺអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងមូលជ្ញអបកទទួលបាន មានន័យថាការងារសបូលរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
គឺជ្ញបនធុករបស់នាយកដ្ឋឌ ននមីួយៗបៅតាមភារកិចចរបស់េលួន បហ្យីសូមយល់ផងថដរថា បបីនាយកដ្ឋឌ នណាមួយជួបនូវ 
បញ្ញហ ភាពមនិអនុបោមបកតីមានប ងីបនាោះ នឹងមានផលប៉ាោះពាល់ដល់សាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងមូល ពីបរពាោះបនោះជ្ញ 
របព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន បបមីានបញ្ញហ អីវមយួនឹងប៉ាោះពាល់ដល់របព័ននទាំងមូល។  
 
ជ្ញចុងបរកាយឯកឧតថម ក៏បានបរកីនរ ាំឭកឲ្យនាយកដ្ឋឌ ននីមួយៗបធវីការថកលមាប ងីវញិនូវចាំណុចតាមសបងាតរបស់េលួនឲ្យ 
រសបតាមបគលការណ៍ នងិកមមវធិីថដលេលួនបានកាំណត់។ មា៉ាងបទៀតលទនផលដនសវនកមមដផធកបុងបនោះ នឹងកាល យជ្ញគនលោឹះ 
មួយោ៉ា ងសាំខាន់ ថដលបធវីឲ្យរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នមានភាពលារបបសីរជ្ញងមុន បដីមផី្ នបៅទទលួបជ្ញគជ័យសរមាប់ 
ការបធវីសវនកមមដផធបរៅ ពសីាទ ប័នលនាគុណភាពជប៉ាុន (JQA) បៅបដីមឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេបនោះបលីរបព័ននរគប់រគង 
បរសិាទ នរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទាំងមូល។ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាប់ដដគូជ្ញមយួអបកជាំនាញជប៉ាុនរសាវរជ្ញវអាំពីជីវៈចរមោុះនិងគុណភាពទឹក 
ផាយបៅដថងទី    ថេ តុោ ឆ្ប ាំ ២០១៦         
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាតាមរយៈរកុមជាំនាញដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក បានសហ្ការជ្ញមួយរកុមអបកជាំនាញដនបណាថ សា 
កលវទិាល័យ ចាំនួន៥កបុងរបបទសជប៉ាុន បដមីផសីិការសាវរជ្ញវប ងីវញិអាំពជីីវៈចរមោុះ នងិគុណភាពទកឹកបុងតាំបន់រមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ ដងសធឹងបសៀមរាប និងបឹងទបនលសាប។ គបរមាងបនោះមានប ម្ ោះថា “គបរមាងវាយតដមលប ងីវញិនូវយនថការបធវីឲ្យ 
មានសទិរភាពដនជីវៈចរមុោះ (EMSB)” នឹងរតូវចាំណាយបពល៣ឆ្ប ាំ បដ្ឋយចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១៦ រហូ្តដល់ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
 
បគលបាំណងដនការសិកាបពលបនោះ គឺបដមីផបីផធៀតផ្អធ ត់ប ងីវញិនូវរបបភទជីវៈចរមុោះ ដូចជ្ញរកខជ្ញតិទកឹ រតី ចាំណីរតី ជ្ញបដមី 
ថដលមានបៅកបុងតាំបន់អងគរ សធឹងបសៀមរាប និងបឹងទបនលសាប បនាធ ប់ពីគបរមាងសកិាបលីបញ្ញហ បនោះរតូវបានបធវីប ងីមថងរចួ 
មកបហ្យីកាលព១ី០ឆ្ប ាំមុន។ តាមរយៈការសកិាបផធៀងផ្អធ ត់ប ងីវញិបនោះនឹងបធវីឲ្យអបកជាំនាញកាំណត់បានថា រយៈបពល 
១០ឆ្ប ាំកនលងមកបនោះ បតមីានជីវៈចរមុោះថដលលល ប់មានវតថមានកបុងទតីាាំងខាងបលីណាេលោះបានថយចុោះ បាត់បង់ ឬមានការ 
បកីនប ងី។ 
 
បោកសាស្តសាថ ចារយ Ohtaka ថដលជ្ញអបករសាវរជ្ញវថផបកសតវរតី និងចាំណីរតីបានបលីកប ងីថា ការសិកាអាំពីជីវៈចរមុោះពិត 
ជ្ញមានសារៈសាំខាន់ណាស់សរមាប់លាំនងឹធមមជ្ញតិ។ ការសកិាបនោះនងឹជួយឲ្យបយងីដឹងថារតូវមានវលិនការថបបណាចាំបពាោះ 
ជីវៈចរមុោះថដលកាំពុងរបឈមនឹងការផុតពូជ និងអាចឲ្យបយងីដឹងថា រយៈបពល១០ឆ្ប ាំកនលងមកបនោះមានអវីថរបរបួលេលោះកបុង 
បឹងទបនលសាប នងិបណាថ ញទកឹសាំខាន់ៗកបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល។ 
 
បោកសាស្តសាថ ចារយ Oyagi អបកជាំនាញថផបកទកឹបានបលីកប ងីនូវករណីសកិាអាំពទីឹកសធងឹបសៀមរាបថា បដ្ឋយបរបីរបាស់ 
ឧបករណ៍វាស់សធង់គុណភាពទឹកបៅបលទីីតាាំងចាំនូន៤គឺ ទាំនប់តាបសាម បៅថកផរសាព ននាគ បៅសាព នរកវា៉ា ត់រកុង នងិបៅ 
ចុងរសុក បឃញីថាថផបកខាងបលីទីរកុង ទកឹមានលកខណៈរបរកតី ថតចាំណុចសធឹងថដលហូ្រកាត់ទីរកុងទាំងមូលមានសារលតុ 
ពុលបកីនប ងី។ បទោះជ្ញោ៉ា ងណា អបកជាំនាញរូបបនោះបញ្ញជ ក់សរុបថា ទឹកសធឹងបៅបពលបនោះបៅមានសុវតទិភាពបៅប យី 
បដ្ឋយសារមានទឹកបភលៀងបរចីន និងទឹកហូ្រមកពីថផបកខាងជយួរុញសមាា តជ្ញតិពុលបៅផុត។  
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បោក ដ  ប៉ាូទ ី មស្តនថីជាំនាញដននាយកដ្ឋឌ នទកឹ នងិជ្ញអបកសរមបសរមលួការងារបនោះបញ្ញជ ក់ថា រកុមជាំនាញថដលកាំពុង 
សិការសាវរជ្ញវបៅបពលបនោះមានបរចីនថផបកបផសងគប គឺ ថផបករុកខជ្ញតិទឹក ថផបកបឹង សតវវទិា ជលសាស្តសថវទិាជ្ញបដីម។ បោក 
បញ្ញជ ក់ថា លទនផលថដលទទលួបានពកីារសិការសាវរជ្ញវនឹងរតូវបបាោះពុមពផាយ និងរាយការណ៍កបុងកចិចរបជុាំធាំៗ ដូចជ្ញ 
កិចចរបជុាំដនគណៈកមាម ធិការអាយសុីសុអីងគរជ្ញបដមី បដមីផរីោិះរកវធិីសាស្តសថោ៉ា ងណារកាតុលយភាពរបព័ននបអកូ ូជីកបុងតាំបន់ 
អងគរឲ្យបានលារបបសីរ៕ 
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ផ្នែកទ ី១១ 

ប្បចផំ្ខវិចឆិកា 

បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីី ការកាប់ដកហូ្តបដីមបឈងីាប់ និងរស់ និងកាត់រកីថមកបឈចីាំននួ ២០បដីម 
ថដលអាចបងាឱ្យមានហានិភ័យបៅរបាសាទបបងមាោ និងរបាសាទគងភលុក 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីី ការបបីកឱ្យចូលទសសនាជញ្ញជ ាំងចមាល ក់ទបបៅថផបកខាងបជីងបខាល ងទវ រចូលខាងបកីត 
បៅរបាសាទបាយន័ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងជសួជុលថកលមាផលូវវង់តូចពីខាងបកីតកសនិនុអងគរបៅដល់ខាងបកីតរសោះរសង់ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
កាំណាត់ផលូវវង់តូចចាប់ពខីាងបកីតកសនិនុអងគរវតថ ដល់ខាងបកីតរសោះរសង់របថវង៣៧៥៨ថម៉ារត ថដលរងនូវការេូចខាតបដ្ឋយ 
អបនល ី នឹងរតូវចាំណាយបពលរបថហ្ល៥ថេបដីមផដីាំបណីរការជួសជុលថកលមាប ងីវញិ ។ គបរមាងបនោះបានចាប់បផថមីបៅ 
ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ បហ្យីបរគងនឹងបញ្ច ប់បៅថេមីនា ឆ្ប ាំ២០១៧ ថដលទទលួបនធុកជួសជុលបដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នរទរទង់ 
បបចចកបទសនិងគបរមាងអនថរវស័ិយដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
តាមការបញ្ញជ ក់របស់ បោក បហ្ង គមឹប ង របលននាយកដ្ឋឌ នរទរទង់បបចចកបទសនងិគបរមាងអនថរវស័ិយ បានឱ្យដងឹថា៖ 
គបរមាងថកលមាផលូវវង់តូចពីខាងបកីតកសិននុអងគរបៅដល់ខាងបកីតរសោះរសង់ គឺរតូវបញ្ច ប់រតមឹចាំណុចខាងតផូងរសោះរសង់សិន 
បដីមផទុីកលទនភាពរកផលូវវាងរបាសាទបនាធ យកថីនងិរសោះរសង់នាបពលខាងមុេ ។ បចចុបផនបផលូវបនោះមានទទឹងព ី៥ថម៉ារត បៅ៦ 
ថម៉ារត ថតអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានឹងរតូវថកលមាឱ្យបានទទងឹសរុប៩ថម៉ារត ដូចផលូវពីមុេអងគរវតថបៅបកាល ងទវ រទបនលអុាំថដរ។ បោក 
បនថបទៀតថា៖ កបុងការថកលមាផលូវបនោះ គឺរតូវពរងីករគឹោះរងជ្ញរបបភទរគសួរកហ្មករមាស់២០សង់ទីថម៉ារត សងខាងឱ្យបាន 
ទទឹង ៩ថម៉ារត បនាធ ប់មករកាលរគឹោះចមផងពីលាយថមករមាស់១៥សង់ទីថម៉ារតបលីដផធផលូវទាំងមូលថដលមាន ទទឹង៩ថម៉ារត 
បនាោះ។ ជាំហានបនថ គឺរកាលករមាលរបបភទ DBST ៦ថម៉ារតបៅកណាថ ល និង១.៥ថម៉ារតអមសងខាងជ្ញរបបភទ SBST ។ 
បថនទមពីបនាោះ ក៏មានផលូវវាងបដមីបឈមីួយចាំនួនបដមីផរីកាការពារបដីមបឈទីាំងបនាោះបទៀតផង។  
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបញ្ញជ ក់ផងថដរពីការបរៀបចាំផលូវចរាចរណ៍ គឺជ្ញថផបកមយួដ៏ 
សាំខាន់ដនថផនការរគប់រគងបទសចរណ៍អងគរ ។ ផលូវមិនរតឹមថតបបរមីឲ្យវស័ិយបទសចរណ៍បទ ថតវាបានជួយសរមួលដល់ការ 
បធវីចរាចរ និងការដឹកជញ្ជូ នរបចាាំដថងរបស់របជ្ញពលរដឌបទៀតផង។ កាំណាត់ផលូវថដលបរគងនឹងជសួជុលថកលមាបនោះ គឺបធវីបល ី
ផលូវចាស់ថដលមានរសាប់ មិនថមនពរងកីឬបធវីថមីបនាោះបទ រគន់ថតបរៀបចាំឱ្យមានផលូវជោិះម៉ាូតូ-រថយនថបដ្ឋយថ ក ជិោះកង់-បថមីរបជីង 
បដ្ឋយថ ក បដីមផសីរមលួដល់វស័ិយបទសចរណ៍ឬការបធវដីាំបណីរឆលងកាត់ជ្ញរបចាាំ រពមទាំងដ្ឋក់ពណ៌ដផធផលូវឲ្យសុីគប នឹង 
បទសភាព វបផធម៌ដនបបតិកភណឍ អងគរ។ ការជួសជុលផលូវបនោះថដរ ក៏មិនបចោះថតបធវីៗបនាោះបទ គឺបានឆលងបោបល់និងវាយតដមលព ី
អាយសុីសុអីងគរ ថដលលនាបាននូវការមិនបធវីឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់តដមលបុរាណវទិា និងមានលកខណៈបបចចកបទសរតឹមរតូវ។ 
 
ឯកឧតថមបថនទមថា តាមការកត់សមាគ ល់ ការជួសជុលផលូវពីមុេអងគរវតថបៅបាយន័ថកនលងមក បឃញីថាទទួលបានការបពញចិតថ 
និងគាំរទោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាក់បភញៀវបទសចរ ជ្ញពិបសសបភញៀវថដលចូលចិតថជិោះកង់កមានថ។ ដូបចបោះ ការថកលមាផលូវវង់តូចខាង 
បកីតកសនិនុអងគរ ដល់ខាងបកតីរសោះរសង់ ក៏សងឃមឹថានងឹទទួលបានការបពញចិតថ សបាយរកីរាយពីសាំណាក់បទសចរនិង 
របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់ដូចគប នងឹការថកលមាផលូវពីមុេអងគរវតថបៅបាយន័ថដូបចាប ោះថដរ ។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់បទៀតថា អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរានឹងបរៀបចាំគបរមាងបធវផីលូវរបបៀបបនោះឱ្យបានរគប់ទីកថនលងកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរនាបពលអនាគត បដីមផសីរមួលការបធវ ី
ដាំបណីរ និងបលីកកមពស់គុណភាពទសសនាចរជូនបភញៀវបទសចរ រពមទាំងចូលរមួចាំថណកបលីកតដមលរមណីយដ្ឋឌ នអងគរឱ្យ 
រសបតាមបគលការណ៍ «អភិរកសបដីមផអីភិវឌណន៍ និងអភិវឌណន៍បដីមផអីភិរកស»៕ 
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ភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯកនឹងទទលួបានការជយួអភិវឌណវស័ិយអប់រ ាំសុខាភិបាល និងកសកិមម 
ពីគណៈរបតិភូកាកបាទរកហ្មបេតថកាវ ងសុរីបបទសចិន 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
កបុងដាំបណីរទសសនកិចចបៅកាន់ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក នារបសៀលដថងទី២ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ គណៈរបតភូិបេតថកាវ ងសុ ី
ដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិ បានសនាចូលរមួកបុងការអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីវស័ិយ 
អប់រ ាំ វស័ិយសុខាភិបាល និងកសកិមម។ ជ្ញមួយគប នឹងដាំបណីរទសសនកចិចបនោះ រកុមរបតិភូកាកបាទរកហ្មបេតថកាវ ងសុ ី
ក៏បាននាាំយកកាបូប និងសមាភ រសិកាមួយចាំននួ បដីមផថីចកជូនសិសានុសសិសថដលកាំពុងសិកាបៅសាោបឋមសិកា 
ភូមិធមមជ្ញតិផងថដរ។ 
 
បោក Feng Guoping អនុរបលនអចិដស្តនថយ ៍កាកបាទរកហ្មបេតថកាវ ងសុ ីថដលជ្ញអបកដឹកនាាំរកុមរបតិភូ បានសរបសរីភូម ិ
ធមមជ្ញតិរុនតាឯកថា មានការអភិវឌណលា បរសិាទ នសាា ត ជ្ញពិបសសគឺរបជ្ញពលរដឌមានទកឹមុេញញឹមរសួរាយរាក់ទក់ 
បធវីឲ្យគណៈរបតភូិរបស់បោកមានភាពកក់បៅថ  និងមានចិតថបសាមនសសរកីរាយខាល ាំង។ 
 
បោកបថនទមថា ការអភិវឌណភូមិបនោះមានសារៈសាំខាន់ណាស់ បរពាោះវាជួយការពាររមណីយដ្ឋឌ នរបវតថសិាស្តសថអងគរ ឲ្យមាន 
ភាពគង់វងសយូរអថងវង និងកាន់ថតមានភាពលផលីាញប ងីបលីឆ្កអនថរជ្ញតិថថមបទៀត។ ជ្ញមួយគប បនោះ បោក Guoping 
បានសនាថា រកុមរបតិភូកាកបាទរកហ្មបេតថកាវ ងសុីរបបទសចិននងឹជួយអភិវឌណភូមិបនោះបថនទមបទៀតបលីវស័ិយអប់រ ាំ 
សុខាភិបាល និងកសិកមម បហ្យីបោកសងឃមឹថានឹងមានសបផុរសជនជ្ញតនិិងអនថរជ្ញតជិ្ញបរចីនបទៀត ចូលរមួជយួអភិវឌណ 
ភូមិបនោះកាន់ថតលារបបសីរប ងីបនថបទៀត។ 
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ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទរីបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បានបធវីបទ 
បងាហ ញសថពីីការកបកតី ការវវិឌណ និងគបរមាងអភិវឌណន៍ដដទៗបទៀត។ ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧតថមក៏បានថថលងអាំណរគុណ 
ចាំបពាោះរកមុរបតិភូ ថដលបានចាំណាយបពលបវោមកបាំបពញទសសនកិចចបៅភូមធមមជ្ញតតិាឯក និងសងឃមឹថា ទទលួបាន 
ការចូលរមួអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិមួយបនោះឲ្យកាន់ថតលារបបសីរកបុងបពលឆ្ប់ៗខាងមុេ។ 
 
គួររ ាំឭកថា បដីមផបីដ្ឋោះរសាយការបកីនប ងីនូវចាំនួនេបងផធោះ បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ រាជរដ្ឋឌ ភិបាល តាមរយៈអាជ្ញញ  
ធរអបសរា បានសបរមចបរជសីបរសីដីមួយកថនលងថដលសទតិបៅបរៅតាំបន់ការពារ មានទាំហ្ាំ១០១២ហ្កិតា បដីមផថីចកជូនរបជ្ញ 
ពលរដឌកបុងឧទានអងគរ ថដលមានរគសួារថមីបហ្យីមានបាំណងបាំថបកេបងផធោះពីឪពុកមាថ យ។ រគួសារថមីថដលសម័រគចតិថចាប់ 
បឆ្ប តមករស់បៅទីបនោះ នឹងបានទទលួដី ូត៍ទាំហ្ាំ១៥x២៥ថម៉ារតកាបរសរមាប់សាងសង់ផធោះ និងដ្ឋាំបថនល និងទទួលបាន 
ដីសរមាប់បធវីថរសចមាា រមានទាំហ្ាំ១ហ្កិតាថថមបទៀត ។ បចចុបផនប មានរបជ្ញពលរដឌជ្ញង១០០រគសួារបហ្យី ថដលកាំពុង 
រស់បៅកបុងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបនោះ៕ 
 

     
 

     
 

ឯកឧតថមអគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពិនិតយការដ្ឋឌ នជសួជុលរបាសាទភបាំបាថេង 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា កាលពីរពឹកដថងទ០ី៣ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ បានអបញ្ជ ីញ 
ចុោះបៅពិនិតយការដ្ឋឌ នជួសជុលរបាសាទភបាំបាថេង ថដលកាំពុងដាំបណីរការជួសជុលបដ្ឋយអងគការមូលនិធិរបាសាទពិភពបោក 
(World Monuments Fund) សហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
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កបុងដាំបណីរចុោះរតួតពនិិតយការងារបនោះ ឯកឧតថមអគគនាយកបានសាថ ប់បទបងាហ ញពីអបកជាំនាញជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិថដលកាំពុង 
អនុវតថការងារបនោះផ្អធ ល់ បដីមផរីតួតពិនតិយពីសាទ នភាពរបាសាទ ដាំបណីរការទូបៅដនការជសួជុល អភិរកស រមួទាំងផលលាំបាក 
និងតរមូវការចាាំបាច់បដមីផសីរមួលដល់ការងារឱ្យកាន់ថតរលូន។  
 
បនាធ ប់ពសីាថ ប់ការពនយល់ពលីកខណៈបបចចកបទសដនការជួសជុល និង ការរតួតពិនិតយផ្អធ ល់ចាំបពាោះការងារជ្ញក់ថសថងកបុងការ 
ដ្ឋឌ ន ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានគាំរទោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះកចិចេិតេាំរបឹងថរបងរបស់អបកជាំនាញជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិ និងកមមករ ទាំង 
អស់ ថដលបានយកចតិថទុកដ្ឋក់កបុងកិចចការអភិរកសនងិជសួជុលរបាសាទដ៏អសាច រយមយួបនោះ ឱ្យមានភាពរសស់សាា ត រងឹមាាំ 
បានយូរអថងវងតបៅមុេ របកបបដ្ឋយការលោះបង់ អត់ធមត់ គួរឱ្យបកាតសរបសីរ។ 
 
បដ្ឋយរ ាំឭកប ងីវញិពីរបវតថពិាក់ព័នននងឹរបាសាទភបាំបាថេងបនោះ បោក ជ្ញ សារទិន មស្តនថបុីរាណវទិា ទទួលបនធុកការងារ 
អភិរកស របស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាា រ បហ្យីក៏ជ្ញអបកចូលរមួផថល់បទពិបសាធន៍ 
និងជួយបណថុ ោះបណាថ លពីបបចចកបទសមួយចាំនួនកបុងការជសួជុលរបាសាទបនោះបដ្ឋយផ្អធ ល់ បានបញ្ញជ ក់ថា ៖ របាសាទភបាំ 
បាថេង គឺជ្ញរាជលនទី១ីដនសម័យអងគរ និងជ្ញសបូលកណាថ លដនរកុងអងគរប ម្ ោះថា «យបសាធរ» មានកាំថពងដី២ជ្ញន់ 
ថដលកបុងមួយរជងុមានរបថវង៤គី ូថម៉ារត។ របាសាទបនោះកសាងប ងីបៅចុងស.វទី៩ បដីម ស.វទី១០ ឧទធិសដល់រពហ្មញ្ដ 
សាសនានកិាយរពោះឥសូរ។ បរកាយមកបៅចុងស.វទី១៦ របាសាទបនោះបានបថូរបៅជ្ញរពោះពុទនសាសនាវញិ ដូចថដលបឃញី 
មានកសាងរូបរពោះពុទនធាំមួយអងគបៅជ្ញន់បលីបងាស់ បដ្ឋយថមបផសងៗដនរបាសាទ និងរគឹោះដនរបាសាទឥដឌ។ បដ្ឋយថ កបៅ 
ឆ្ប ាំ១៩២០ បពលបារា ាំងចាប់បផថីមជួសជុល អភិរកស បានរុោះបររូីបសាំណាក់រពោះពុទនបៅបចាលបៅរជុងខាងតផូង និងខាង 
បជីងដនភបាំ។ បរៅពីការអភិរកស បារា ាំងក៏បានបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបៅតួប៉ាមកណាថ ល ថដលមានជបរៅ៣ថម៉ារត បដីមផថីសវង 
យល់ពីរចនាសមពននរបាសាទ និងបានបធវកីារជួសជុលជញ្ញជ ាំងពីរា៉ា មីតបៅថផបកេូចខាត និងបរតីួប៉ាមរបាសាទ ថមមួយចាំននួបរៀប 
ប ងីវញិ។ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០០៤ ដល់បចចុបផនប (២០១៦) អងគការមូលនិធិរបាសាទពិភពបោក (WMF) សហ្ការជ្ញមួយ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានដាំបណីរការអភិរកស ជួសជុលបនថពីបារា ាំងបដ្ឋយចាប់បផថីមពីរជុងខាងតផូងបឆៀងខាងលិច។ បនាធ ប់ព ី
គបរមាង បនោះទទួលបានបជ្ញគជ័យ អបកជាំនាញក៏ចាប់បផថីមបធវីគបរមាងថមីបៅថផបកខាងបកីតភបាំបាថេង ចាប់ពីជបណថី រកណាថ ល 
បៅខាងបកីតរហូ្តដល់ខាងបជងីជ្ញបនថបនាធ ប់។  
 
កបុងកិចចការជួសជុលអភិរកសបនាោះ សាទ ប័ន WMF ក៏បានគិតគូរយកចតិថទុកដ្ឋក់ថថទាំ និងពរងងឹរចនាសមពននរបាសាទ 
ជ្ញខាល ាំង បរពាោះរបាសាទបនោះរបឈមនងឹការេូចខាតបដ្ឋយសារទឹកថដលហូ្របរចាោះដ ី រុកខជ្ញតិដុោះបល ី បទីបបធវីឱ្យរបាសាទ 
បនោះរទុឌបរទម និងបរគោះថាប ក់បដ្ឋយសារបាក់រលាំបៅតាមរជងុដនរបាសាទ។  
 
ដូបចបោះដាំបណីរការជួសជុល ក៏ចាប់បផថីមពកីាររសាវរជ្ញវរុករកថមចាស់ថដលបាត់កបុងដរព នងិតាមបជីងភបាំកាលពីសម័យបារា ាំង 
ជួសជុល និងសម័យបុរាណថដលយកថមទាំងបនាោះបៅបរៀបជ្ញរូបរពោះពុទន បដីមផមីកបាំបពញបៅកថនលងថដលេវោះចបនាល ោះប ងី 
វញិ។ កបុងបនាោះក៏បានគិតគូរពីការបរៀបចាំរបព័ននបងហូរទឹក បងាា រទឹករជ្ញបចូលរគឹោះ បដ្ឋយបរបីបបចចកបទសទាំបនីប និងរកាល 
បៅស ូការពារទកឹថដលលនាសុពលភាពបានយូរអថងវងបដមីផកីារទឹកបភលៀងកុាំឱ្យហូ្របរចាោះ ។ បថនទមពីបនាោះ ក៏បរបីវធិីភាជ ប់ 
ថមបៅនឹងជញ្ញជ ាំងភបាំ បដីមផកុីាំឱ្យថមភបាំបរបោះ បធវីឱ្យសាំណង់កាន់ថតជ្ញប់មាាំ។ 
 
បោក សារទិន បនថបទៀតថា គបរមាងជួសជុលបនោះ អាចនឹងបញ្ច ប់បៅឆ្ប ាំ២០២០ ថតក៏អារស័យបៅបលសីាទ នភាព ជ្ញក់ថសថង 
ដនដាំបណីរការការងារផងថដរ ។ ចាំបពាោះកមាល ាំងជួសជុលបៅកបុងការដ្ឋឌ នរបាសាទភបាំបាថេង មានអបកជាំនាញ និង កមមករ 
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របមាណ១០០នាក់ បដ្ឋយមានអបកជាំនាញជ្ញទីរបឹកាផថល់បោបល់ពអីាបមរកិ ថផបកវសិវករ សាទ បតយករ រមួនឹងអបកជាំនាញថេមរ 
បានថចករ ាំថលកចាំបណោះដឹង បទពិបសាធន៍គប បៅវញិបៅមក បហ្យីបបរងៀនវធិដី្ឋប់ថម ជួសជុលថម ពាបាលថមជ្ញបដមីដល់ 
កមមករថេមរថដរ រហូ្តមកដល់បពលបនោះកមមករថេមរទាំងអស់មានសមតទភាពអាចបធវីការងារទាំងបនាោះបានបដ្ឋយេលួនឯងោ៉ា ង 
គួរឱ្យកត់សមាគ ល់៕ 
 

     
 

     
 

និសសតិជ្ញង១០០នាក់និងរបជ្ញពលរដឌជិត៥០០នាក់ ទទលួបានការអប់រ ាំអាំពីបបតិកភណឍ ពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
កបុងថេតុោកនលងបៅបនោះ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
ការថថរកាបបតិកភណឍ  គឺទមទរឲ្យមានការចូលរមួពីរបជ្ញពលរដឌនិងរគប់គូភាគីថដលពាក់ព័ននទាំងអស់បដីមផបីលកីកមពស់ 
នូវតដមល និងភាពយូរអថងវងដនសមផតថិបបតិកភណឍ ដ៏លាឯកដល់មនុសសជ្ញតិជាំនាន់បរកាយបទៀត ។ កបុងបហ្តុផលបនោះ អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាបានបបងាីតរកុមការងារសហ្គមន៍ បដីមផផីសពវផាយអាំពីបបតកិភណឍ ដល់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
សាោបរៀន និងតាមបណាថ សាកលវទិាល័យនានាកបុងរកងុបេតថបសៀមរាបទាំងមូលជ្ញរបចាាំ ឲ្យរគប់គប បានយល់បហ្យីចូល 
រមួគប ជួយថថរកាការពារ និងអភិរកសនូវបបតិកភណឍ ដូនតា ។ 
 
តាមរបាយការណ៍រកមុការងារសហ្គមន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បញ្ញជ ក់ថា កបុងថេតុោកនលងបៅបនោះ រកុមការងារ 
សហ្គមន៍បានចុោះបៅអប់រ ាំផសពវផាយ និងបស្តញ្ញជ បការយល់ដឹងអាំពកីារចូលរមួថថរកាការពារនិងអភិរកសសមផតថិបបតកិភណឍ  
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ជូនដល់របជ្ញពលរដឌបានចាំននួ៨ភូម ិ ថដលមានរបជ្ញពលរដឌចូលរមួចាំននួ៤៦៤នាក់ និងអប់រ ាំតាមសាកលវទិាល័យ 
ចាំនួន០១ ថដលមាននិសសតិចូលរមួសរុប១១៨នាក់។ 
 
បរៅពីអប់រ ាំអាំពីបបតកិភណឍ  រកុមការងារសហ្គមន៍ក៏បានចុោះពិនិតយនងិអនុញ្ញដ តការសាងសង់និងការជួសជុលសាំណង់តូចៗ 
ដល់មូលដ្ឋឌ នរបជ្ញពលរដឌផ្អធ ល់ បានចាំននួ៥៥រគួសារ និងចុោះជបួសាំបណោះសាំណាល សួរសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ បដ្ឋយមាន 
នាាំយកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និង ទរករពមទាំងថវកិាមួយចាំនួនបទៀតបៅថចកជូនដល់ស្តសថីបទីបសរមាលកូន 
រចួចាំនួន១២២រគួសារ ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ។ 
 
បនោះគឺជ្ញការគិតគូរ និងការយកចិតថទុកដ្ឋក់ពីថាប ក់ដកឹនាាំនងិមស្តនថីបុគគលិកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ 
ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួ និងសមផតថិបបតិកភណឍ ដូនតាថដលបានបនសល់ទុកមក បដីមផបីលីកកមពស់សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរក 
ចូលរមួសរមួលដល់របជ្ញពលរដឌ មិនចាាំបាច់បធវីដាំបណីរថវងឆ្ង យបៅដ្ឋក់ពាកយបសបសុីាំដល់ទីសាប ក់ការ និងបដីមផថីថរកានូវ 
មរតកបបតកិភណឍ ទាំងបនាោះឲ្យបានបៅគង់វងសដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយបទៀត ៕ 
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បដីមរគញូងចាំណាស់មយួបដីមបៅកបុងឧទានអងគររតវូបានជនេិលេូចលចួអារកាត់ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
បដីមរគញូងចាំណាស់មួយបដីម ថដលមានអងាត់ផចិត ៨៣សង់ទីថម៉ារត (៨,៣តឹក) របថវងជ្ញង៨ថម៉ារត បៅមាត់កសនិនុអងគរធាំ 
ខាងបកីតវតថថមីដាំរថីសនជ័យ សទិតបៅភូមិនគរបរៅ សងាា ត់បគកចក រកុងបសៀមរាប រតូវបានជនេលិេូចលួចអារបដ្ឋយ 
រណារយនថកាលពីយប់ដថងទ៤ី ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
បោក បចវ ផល របលនការោិល័យបរសិាទ ន ដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ នដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិបានឲ្យដឹងបៅរបសៀលដថងទី៦ ថេវចិឆិកាបនោះថា បដីមរគញូងខាងបល ី រតូវបានជនេិលេូចលួចអារកាត់តាាំងពីយប់ដថងទី៤ 
ថតមិនទន់ដួលរលាំបទ។ បៅរបសៀលដថងទ៥ី ថេវចិឆិកា បោកបានទទលួដាំណឹងតាមរយៈបោកបមភូមិនគរបរៅថា មានករណី 
លួចអារកាត់បដីមរគញូងបៅទតីាាំងខាងបល ី បទីបរកុមការងាររបស់បោក បានបៅពិនតិយដល់ទីតាាំងផ្អធ ល់ បហ្យីបានបឃញី 
ថា បដីមរគញូងបនោះ រតូវបានជនេិលេូចលួចកាត់ថមន បៅសល់ថតរបមាណ២តឹកបទៀតប៉ាុបណាត ោះ បហ្យីជនេលិេូចបាន 
បបោះសលកឹបឈញីាត់កបុងរបបហាងថដលអាររពមទាំងោបភក់បិទពីខាងបរៅបទៀតផង។ 
 
បដ្ឋយពិនិតយបឃញីថា បដីមរគញូងបនោះចាស់ជ្ញនងឹដលួរលាំបងាបរគោះថាប ក់ ដល់អបកបធវីដាំបណីរឆលងកាត់ ឬចូលរជក និងបដីមផ ី
យកបដីមរគញូងបនោះមករកាទុក បជៀសវាងជនេិលេូចលចួកាត់បនថបៅបពលយប់ រកុមការងាររបស់បោក បានរាយការណ៍ 
ជូនថាប ក់ដឹកនាាំដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតបិដីមផចីាត់វលិនការជ្ញបនាធ ន់។ បរកាយទទួលបានអនុសាសន៍ពីថាប ក់ដឹកនាាំ បទីបបៅរពឹកដថងទ ី
៦ ថេវចិឆិកា រកុមការងាររបស់បោកបានផថួលរ ាំលាំបដីមរគញូងបនាោះថតមថង បដ្ឋយមានរបជ្ញការពារភូមិបៅចាាំបមលីជ្ញមួយ 
ផង។ 
 
បោក ផល បនថថា រគន់ថតរកុមការងារផថួលបហ្យីភាល ម បរមុងនឹងដងឹយកបៅរកាទុករសាប់ថតរបជ្ញពលរដឌមយួរកុម 
បានមកតវា៉ានិងហាមឃាត់មនិឲ្យដឹកបចញ បហ្យីថបរជ្ញបចាទរបកាន់រកមុការងាររបស់បោកថា ជ្ញអបកកាប់បាំផ្អល ញបៅវញិ 
បទោះជ្ញរកុមរបឹកាសងាា ត់ បមភូមិនគរបរៅ និងរកុមការងារបោកពនយល់សរមបសរមលួោ៉ា ងណា ក៏មិនរពមសាថ ប់ថដរ។ 
បឃញីដូបចបោះ រកុមការងាររបស់បោកសបរមចបធវីលិេតិ របគល់បដីមរគញូងបនោះជូនអាជ្ញញ ធរភូមិឃុាំ បដីមផរីកាទុក 
និងសរមបសរមលួជ្ញមយួរបជ្ញពលរដឌជ្ញមុនសិន។ 
 
បោក មកី រទឹន បមភូមិនគរបរៅបានឲ្យដងឹថា បៅដថងទី៥ កនលងបៅបនោះប៉ាុសថិ៍រដឌបាលភូមមិួយរូប ថដលបានបៅសធូចរតបីៅ 
មាត់កសនិនុ បានបឃញីសាប មអារបដីមរគញូងខាងបល ី ក៏បានទូរសពធមករបាប់បោក។ បោកក៏បានបៅពិនតិយបមីលបឃញី 
ជ្ញក់ថសថង ក៏បានរាយការណ៍បៅរកុមរបឹកាសងាា ត់បគកចក និងរាយការណ៍បៅរកមុការងារដរពបឈដីនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បដីមផចីាត់វលិនការោ៉ា ងណាកុាំឲ្យមានបរគោះថាប ក់។ 
 
ចាំបពាោះករណីរបជ្ញពលរដឌមកតវា៉ា  បោកបមភូមិបរៀបរាប់ថា មុននឹងផថួលបដីមរគញូងបនោះ បោកក៏បានរបាប់ដល់របជ្ញពល 
រដឌដឹងមុនេលោះថដរ ថតមិនបានទាំងអស់បទ។ លុោះបពលផថួលដលួបហ្យី ក៏រសាប់ថតមានរបជ្ញជនរបមាណជ្ញ៩នាក់ មកថរសក 
តវា៉ាហាមឃាត់មនិឲ្យដកឹបចញ។ បៅរពឹកដថងទ៦ីបនោះ បោកបានពនយល់ និងសរមបសរមលួជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឌទាំង 
បនាោះមថងបហ្យី ថតពួកគត់បៅថតមិនរពមដថដល។ បោកនឹងសហ្ការជ្ញមយួរកុមរបកឹាសងាា ត់ បដីមផបីធវីការងារបនោះបនថ 
បទៀត បហ្យីបោកនឹងចាត់រកុមរបជ្ញការពារភូមិបដមីផោីមបដីមរគញូងបនោះ មិនឲ្យមានជនេលិេូចមកលួចដកឹបចញបៅ 
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បពលយប់។ បោក ននិ ចាន់សាបមៀន របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌នងិបរសិាទ ន ដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា មានរបសាសន៍ថា ឥ ូវបនោះរកមុការងាររបស់បោកកាំពុងបធវកីារជ្ញមួយឧទាននុរកសដនរកសួងបរសិាទ ន បដីមផ ី
កាំណត់អតថសញ្ញដ ណជនបលមសី និង្នបៅចាត់វលិនការផលូវចាប់៕ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីី ការហាមឃាត់ការបរបីរបាស់យនថបហាោះខាប តតូច (Drone) កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
និងបរបិវណរបាសាទ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
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អបអរសាទរ ទិវាបុណយឯករាជយជ្ញតិបលកីទី៦៣ ៩វចិឆកិា ១៩៥៣-២០១៦ 
ផាយបៅ ដថងទី 0៩ ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
ទូលរពោះបងគាំបយងីេញុ ាំជ្ញថាប ក់ដកឹនាាំ មស្តនថ ី បុគគលិកដនអគគនាយកដ្ឋឌ នអាជ្ញញ ធរអបសរាសូមចូលរមួអបអរសាទរទិវាបុណយ 
ឯករាជយជ្ញតិបលីកទ៦ី៣ ៩ វចិឆិកា ១៩៥៣-២០១៦ ជ្ញសាប រពោះហ្សទដ៏ដថលថាល របស់ ព្រះករណុា ព្រះបា សទមតចព្រះ 
នទរត្តម ស៉ីហន ុព្រះមហាវ៉ីរកសព្ត្ ព្រះវររជបិតាឯករជយោត្ិសខែរ ព្រះបរមរត្នទោដឋ ។ 
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថកសរមលួផលូវរបសពវចាំបក់កាំណប់ពីបកាោះរតីបកាណបៅជ្ញរងវង់មូលខាប តតូច 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
បដ្ឋយបមីលបឃញីពីភាពសមុគសាម ញ បហ្យីរបឈមនឹងបរគោះថាប ក់បពលបធវចីរាចរណ៍បត់បឆវង បត់សាថ ាំបៅរតង់ចាំណុចផលូវ 
របសពវចាំបក់កាំណប់ មានទតីាាំងបៅខាងតផូងរបាសាទអងគរវតថ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានឹងបធវីការថកសរមលួផលូវរបសពវបនោះ ព ី
បកាោះរតីបកាណ បៅជ្ញរងវង់មូលខាប តតូច (Mini roundabout) វញិ បដ្ឋយថផាកតាមបោបល់របស់អបកជាំនាញការជ្ញន់េពស់ 
ថផបកអភិវឌណន៍របកបបដ្ឋយចីរភាពដនគណៈកមមការអាយសុសុីី-អងគរ។ 
 
បោក បហ្ង គមឹប ង របលននាយកដ្ឋឌ នរទរទង់បបចចកបទស និងគបរមាងអនថរវស័ិយ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដល 
ទទួលបនធុកសាងសង់ គបរមាងបនោះបានរបាប់ថា បនាធ ប់ពបីានទទលួការថណនាាំពអីបកជាំនាញអាំពីការថកសរមលួ ផលូវរបសពវ 
ចាំបក់កាំណប់ពីបកាោះរតីបកាណបៅជ្ញរងវង់មូលខាប តតូច នាយកដ្ឋឌ នបានបញ្ជូ នរកុមអបកជាំនាញឱ្យបៅបធវីការសិកា វាស់ថវង 
និងគូសបលង់រចួរាល់បហ្យី រពមទាំងរតូវអនុវតថការងាររបកបបដ្ឋយលកខណៈបបចចកបទស មិនប៉ាោះពាល់ដល់បុរាណដ្ឋឌ នអវ ី
ប យី។ 
 
បោក គមឹប ង បនថបទៀតថា ការអនុវតថគបរមាងបនោះ គឺតរមូវឱ្យរុោះបរបីកាោះរតីបកាណចាស់បចញនឹងរកាល បដ្ឋយករមាលមុេ 
ផលូវជ្ញរបបភទ DBST និងសាងសង់រងវង់មូលថម ី ថដលមានអងាត់ផចឹត២ថម៉ារតជាំនួសវញិ។ ការងារបនោះនឹងបញ្ច ប់រតឹមរយៈ 
បពល៧ដថងប៉ាុបណាត ោះ បដ្ឋយចាប់បផថីមពីដថងទី៩ ដល់ដថងទ១ី៥ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦។  
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ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងទទួលបនធុកនាយកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍បទសចរណ៍អងគរ បានបលីកប ងីថា 
បគលបាំណងដនការថកសរមលួផលូវរបសពវចាំបក់កាំណប់ បដ្ឋយរុោះបរពីីរាងរតីបកាណបៅជ្ញរងវង់មូលខាប តតូច គឺបដីមផសីរមួល 
ដល់ការបធវចីរាចរណ៍របស់ោនយនថរគប់របបភទ បហ្យីរតឹថតងាយរសលួ គឺនឹងមានបថនទមសាល កសញ្ញដ ចរាចរណ៍បានរតឹម 
រតូវបទៀតផង ។ មា៉ាងបទៀតការថកសរមលួផលូវបនោះនងឹជយួបបញ្ជ ៀសបរគោះថាប ក់ ពរងឹងសុវតទិភាពចរាចរណ៍បានោ៉ា ងលា 
ផងថដរ។ 
 
ឯកឧតថមបនថបទៀតថា កនលងមកផលូវបនោះបរចីនថតជួបបញ្ញហ កបុងការបត់បឆវង បត់សាថ ាំ ដូចជ្ញបពលរថយនថបធវីដាំបណីរបត់បឆវង 
មកពីផលូវហ្ាលឌឺកូល របឈមនឹងឡានបត់បឆវងមកពីអងគរតូចថដរ បហ្យីបពលេលោះក៏អាចរជុលបៅបុកនងឹោនយនថថដល 
បត់ពីផលូវខាងបកីតអងគរក៏មាន។ 
 
បថនទមពីបនាោះ កបុងរយៈបពលដនការថកសរមលួផលូវរបសពវបនោះ ឯកឧតថមក៏សាំណូមពរដល់បភញៀវជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិ និងអបកបធវ ី
ដាំបណីរទាំងឡាយមានការអធារស័យ ពិបសសបបីកបរបដ្ឋយរបុងរបយត័ប។ គួរបញ្ញជ ក់ថដរថា ការថកសរមួលផលូវរបសពវ 
ចាំបក់កាំណប់ ពីរាងរតីបកាណបៅជ្ញរងវង់មូលខាប តតូច គឺជ្ញគបរមាងមួយបៅកបុងគបរមាងអភិវឌណន៍បទសចរណ៍បៅកបុងតាំបន់ 
អងគរបដីមផទីក់ទញបទសចរណ៍ និងសរមួលដល់ការបធវីដាំបណីររបស់របជ្ញជន។ មា៉ាងវញិបទៀតបនាោះ បដីមចាំបក់នឹងរតូវដ្ឋាំ 
ប ងីវញិបៅទីបនាោះផងថដរ បដីមផរី ាំឭកដល់របវតថិសាស្តសថដនចាំណុចទីតាាំងចាំបក់កាំណប់៕ 
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ដាំណឹងបរជីសបរសីបុគគលកិថាប ក់បរញិ្ញដ បរត០១របូ ថផបករគប់រគង ឬថផបកចាប់ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាឧតទមភថវកិា៥ោនបរៀលដល់ទូក-ងចាំននួ៥រសកុកបុងឧទានអងគរថដលនឹង 
ចូលរមួរបណាាំងកបុងបេតថបសៀមរាប 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
កបុងនាមសាទ ប័នថដលមានតួនាទីរគប់រគង បរៀបចាំ អភិរកស និងអភិវឌណន៍តាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគររបកបបដ្ឋយចរីភាព 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថតងយកចតិថទុកដ្ឋក់ និងរមួចាំថណកោ៉ា ងសកមមថថរកា បលីកតដមលនូវមរតកបបតិកភណឍ រស់របស់អបក 
រសុកទាំងការចូលរមួបដ្ឋយផ្អធ ល់និងថវកិា។ 
 
ជ្ញក់ថសថងកាលពោីង ចដថងទី១០ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម សខុ 
លកខណិា ទីរបឹកា និងជ្ញតាំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បាននាាំយកថវកិា 
ចាំនួន៥ោនបរៀល ឧបតទមភដល់ទូក-ងមកព៥ីរសកុ/រកុងដូចជ្ញ រសុករបាសាទបាគង រសុកបនាធ យរស ី រសុកពួក 
រសុកអងគរធាំ និងរកុងបសៀមរាប ។ បនោះជ្ញទកឹចិតថបនថិចបនថួចបដីមផជី្ញការអបអរសាទរដល់រពោះរាជពិធីបុណយអុាំទូក និងជាំរុញ 
បលីកទឹកចិតថដល់កីឡាករ កឡីាការនិីទូក-ងថដលនងឹបរតៀមចូលរបកួតបៅដថងទ ី ១៤-១៥ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ ខាងមុេ 
បនោះ។ 
 
កបុងបពលបនាោះ ឯកឧត្តម សខុ លកខិណា បានបលីកប ងីថា ការរបណាាំងទូក-ង គឺមានតាាំងពយូីរោរណាស់មកបហ្យី 
បដីមផកីមានថសបាយបៅកបុងសងគមថេមរ បហ្យីវបផធម៌មួយបនោះបៅរស់ដល់សពវដថង ក៏បរពាោះមានអបករទរទង់ អបករសឡាញ់ 
អបកចូលរមួថថរកាជ្ញលតុសាំខាន់បាំផុត ។ ឯកឧតថមក៏សូមចូលរមួបលកីទឹកចិតថដល់កីឡាករ កីឡាការនិីអុាំទូកទាំងអស់ 
ថដលជ្ញកមាល ាំងសបូលកបុងការរទរទង់ និងបានរមួចាំថណកទាំងកមាល ាំងកាយចិតថកបុងការថថរកាវបផធម៌របដពណីមយួបនោះឱ្យសទិត 
បសទរយូរអថងវង និងបៅរស់របវកីកបុងបបោះដូងថេមរ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថដរថា រពោះរាជពធិបុីណយអុាំទូកបៅបេតថបសៀមរាប នឹងរបារពនប ងីបៅកបុងសធឹងបសៀមរាបរយៈបពល២ដថង គឺចាប់ពី 
ដថងទី១៤ ដល់ដថងទ១ី៥ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ បដ្ឋយមានការចូលរមួពកីីឡាករ កីឡាការនិទូីកងជ្ញបរចនីរសុកកបុងបេតថបដមីផ ី
អបអរសាទរ កបុងពិធីដ៏សបាយរកីរាយមួយបនោះ៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជបួពិភាកាការងារជ្ញមយួឯកអគគរដឌទូតចិនរបចាាំកមពុជ្ញ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
បៅរពឹកដថងទ១ី១ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានដឹកនាាំ 
រកុមការងារជបួពិភាកាការងារជ្ញមួយ ឯកឧត្តម Xiong Bo អគគរដឌទូតដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានតិចិនរបចាាំកមពុជ្ញ 
និងបោករសបីណឍិ ត Han Jing បលខាទ២ីសាទ នទូតចនិទទលួបនធុកកិចចការវបផធម៌ អប់រ ាំ និងបទសចរណ៍។ 
 
ជាំនួបបនោះបធវីប ងីបៅសាទ នទូតចិនរបចាាំកមពុជ្ញបៅរាជលនភីបាំបពញ ។ កបុងកចិចពិភាកាឯកឧតថមអគគនាយកបានជរមាបជូន 
អគគរដឌទូតចិន អាំពីបបសកកមមរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងកិចចការរគប់រគងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថដលជ្ញបបតិកភណឍ  
ពិភពបោក។ កបុងបនាោះឯកឧតថមបានរ ាំបលចអាំពីការងារសាំខាន់ៗរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដូចជ្ញ ការងារអភិរកសជសួជុល 
របាងគរបាសាទ ការអភិវឌណបទសចរណ៍ និងការអភិវឌណសហ្គមន៍កបុងឧទានអងគរ។ កិចចការទាំងអស់បនោះ ជ្ញសកមមភាពសបូល 
ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួបានបជ្ញគជ័យជ្ញបនថបនាធ ប់ បហ្យីទទួលបានការបកាតសរបសីរ និងមានបណាថ របបទសមួយ 
ចាំនួនសុាំបរៀនសូរតដករសង់បទពិបសាធន៍ បលីកិចចការទាំងបនោះបទៀតផង។ 
 
ចាំបពាោះកចិចការអភិរកសជួសជុលរបាងគរបាសាទបនោះថដរ កបុងរយៈកាលកនលងមក ក៏ដូចជ្ញបចចុបផនប របបទសចិនបានរមួចាំថណក 
ោ៉ា ងសាំខាន់បលីកចិចការបនោះ បដ្ឋយជួសជុលរចួរាល់ជ្ញសាទ ពរនូវរបាសាទបៅសាយបទវតា បហ្យីបចចុបផនបបនោះ កាំពុងជួស 
ជុលរបាសាទតាថកវជ្ញបនថបទៀត។ ជ្ញមួយគប បនោះ របបទសចនិក៏បានចូលរមួចាំថណកបលីការអភិវឌណសហ្គមន៍ បដ្ឋយចូលរមួ 
អភិវឌណបលីវស័ិយកសិកមមបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក តាមរយៈមជឈមណឍ លបលីកកមពស់កសិកមមចិន-កមពុជ្ញ បៅកាត់ថា 
CAPROC (China-Cambodia Agriculture Promotion Center)។ 
 
ឯកឧតថមអគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានអបញ្ជ ីញឯកឧតថមអគគរដឌទូតចិន និងគណៈរបតិភូបធវទីសសនកិចច បៅរមណីយ 
ដ្ឋឌ នអងគរ និងរបាសាទបបងមាោ ជ្ញរបាសាទថដលមានសាំណង់សាទ បតយកមមលាឯក បហ្យីថដលទទលួបានការចាប់ 
អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាក់បភញៀវបទសចរចនិ។ កបុងបនាោះ ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានសាំណូមពរចាំបពាោះអគគរដឌទូតចិន 
នូវការងារសហ្របតិបតថកិារមយួចាំនួនដូចជ្ញ ជួយបលីការងារអភិរកស និងបលីកតដមលរបាសាទបបងមាោ បដីមផបីធវីគាំរូដនកិចច 
សហ្ការកមពុជ្ញ-ចិន បលីកិចចការអភិរកសបបតិកភណឍ  ការងារបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស បដ្ឋយបផ្អថ តបលីការបណថុ ោះ 
បណាថ លភាសាចនិ ដល់មស្តនថីបុគគលកិដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលកាំពុងបធវីការជ្ញមយួការដ្ឋឌ នថដលដាំបណីរការបដ្ឋយ 
របបទសចនិ។  
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ជ្ញកិចចបឆលីយតប ឯកឧតថមអគគរដឌទូតចិន បានសាវ គមន៍ចាំបពាោះគណៈរបតិភូអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងជរមាបជូនអាំពីដាំបណីរ 
ថដលរកុមការងាររបស់បោកបានចូលជួបសថមថងការគួរសមជ្ញមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ ឯកឧតថមក៏រ ាំឭកអាំព ី
លទនផលជ្ញវជិជមានដនដាំបណីរទសសនកចិច របស់របលនាធបិតីចិនមកកាន់កមពុជ្ញនាបពលថមីបនោះ ថដលមានគបរមាងជ្ញបរចីន 
ថដលរតូវបានចុោះហ្តទបលខា បហ្យីកបុងបនាោះ មានគបរមាងមួយចាំននួពាក់ព័នននឹងកិចចការអភិរកសបបតកិភណឍ  និងវបផធម៌។ 
ដូបចបោះ ឯកឧតថមអគគរដឌទូតចនិសនានងឹជាំរុញគបរមាងថដលពាក់ព័ននទាំងបនោះ ឲ្យដាំបណីរការរបកបបដ្ឋយភាពរលូន បដីមផ ី
បធវីឲ្យកិចចទាំនាក់ទាំនងដនរបបទសទាំងពីរកាន់ថតរងឹមាាំរបបសីរប ងីថថមបទៀត៕ 
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបណថុ ោះបណាថ លបុគគលកិថមជី្ញង២០០នាក់អាំពីការរគប់រគងឧទានអងគរ 
បដ្ឋយផាភាជ ប់នឹងកមមវធីិរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នរសបតាមសថង់ដ្ឋរអនថរជ្ញតិ ISO 14001 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបបកីវគគបណថុ ោះបណាថ ល សថីពីរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នដល់មស្តនថជីាំរុញការងារបរសិាទ នបថនទម និង 
បុគគលិកបទីបចូលបបរមកីារងារថមីមកពីរគប់នាយកដ្ឋឌ នបផសងៗ និង អងគភាពចាំណុោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា របមាណជ្ញង 
២០០នាក់បដមីផពីរងងឹការយល់ដឹងពបីរសិាទ នកបុងការបាំបពញការងាររបស់េលួន ។ វគគបនោះរបារពនបធវីប ងីបៅសាលសនបិសីទ 
អងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នាដថងរពឹកទ១ី៧ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ បរកាមអធិបតភីាព ឯកឧត្តម សខុ លកខិណា 
ទីរបឹកា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិជ្ញរបលនអងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរ។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ លកខណិា បានបលីកប ងីថា ការបបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះប ងី គឺ បដីមផពីរងឹងសមតទភាពមស្តនថីជាំរុញ 
ការងារបរសិាទ នបថនទមនងិបុគគលិកបទីបនឹងចូលបបរមកីារងារថមី កបុងមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដមីផឲី្យពកួគត់បាន 
យល់បហ្យីបធវកីារងារបដ្ឋយមានការគិតគូរបៅដល់បគលការណ៍ បរសិាទ នជ្ញចមផង។ ឯកឧតថមបថនទមថា ការបរៀបចាំបនោះ 
បដីមផបីរតៀមេលួនទទលួបានការវាយតដមលលនាគុណភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន ពសីាទ ប័នលនាគុណភាពជប៉ាុន JQA 
(Japan Quality Assurance) ថដលមានការទទលួសាគ ល់ជ្ញលកខណៈអនថរជ្ញត ិ និងបដីមផទីទលួបានវញិ្ញដ បនបរត ISO 
14001ជ្ញបនថបនាធ ប់បទៀតផង។ 
 
បោក បរស ង ប ង បុគគលិកអងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរ ជ្ញរគូបបងាគ លកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបានបលកីប ងី 
ថាេលឹមសារបៅកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ បផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីអតទន័យ ISO 14001 មូលបហ្តុអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាយក 
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របព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន ISO 14001 មកអនុវតថកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ បគលនបោបាយបរសិាទ ន ទសសនៈសាំខាន់ៗដនការ 
រគប់រគងបរសិាទ ន តួនាទីរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចាំបពាោះបរសិាទ ន និងការរគប់រគងសាំរាមកបុងតាំបន់ឧទាន អងគរឲ្យមាន 
របសិទនភាព បដីមផឲី្យតាំបន់ឧទានអងគរមានបរសិាទ នសាា តនងិទក់ទញបភញៀវបទសចរមកទសសនាកាន់ថតបរចីន។ 
 
បោក បៅ គមឹោង ជ្ញអបកសរមបសរមួលកបុងវគគបនោះបានបលីកប ងីថា ការរគប់រគង់របព័ននបរសិាទ នកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ 
បនោះគឺទមទរឲ្យមនុសសរគប់រូបថដលជ្ញប់ពាក់ព័ននទាំងអស់យល់ដឹង បហ្យីចូលរមួគប ជយួថថរកាបរសិាទ នបៅតាមលទនភាព 
បរៀងៗេលួន បធវីោ៉ា ងណាឲ្យមនុសសរគប់រូបមុននឹងបធវសីកមមភាពអវីៗនកឹបឃញីដល់ផលប៉ាោះពាល់បរសិាទ នជ្ញនិចច ។ កាលណា 
មនុសស រគប់រូបអាចគតិបឃញីោ៉ា ងបនោះបានលុោះរតាថតមានអប់រ ាំផសពវផាយឲ្យទូលាំទូោយជ្ញរបចាាំ និងមានការផ្អកពិន័យ 
ឲ្យបានតឹងរុងឹផងបទីបបរសិាទ នសាា ត។ 
 
បោក សនួ ឡា ភាប ក់ងារបទសចរណ៍បានសថមថងការសបាយរកីរាយ ថដលបានចូលរមួកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លរបព័នន 
រគប់រគង់បរសិាទ នបនោះ ។ វគគបនោះ វាមានសារៈសាំខាន់ណាស់សរមាប់មនុសសរគប់គប ថដលរតូវថសវងយល់បហ្យីចូលរមួជួយ 
ថថរកាបរសិាទ នទាំងអស់គប  ។ បោកបញ្ញជ ក់ថាបោកបានទទួលបានចាំបណោះដងឹថមីៗបថនទមបទៀតពីវគគបណថុ ោះបណាថ លរបព័នន 
រគប់រគងបរសិាទ នបនោះ បហ្យីបោកបបថជ្ញញ ចិតថថានឹងយកចាំបណោះដឹងបនោះបៅអនុវតថ និងជួយផសពវផាយដល់បងបាូនអបក 
លក់ដូរ និងរបជ្ញពលរដឌបនថបទៀតបដីមផឲី្យតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរសាា តនិងបរសិាទ នលា៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដឹងសថពីីបបតិកភណឍ ដល់អបករសកុអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
ការយល់ដងឹពីសមផតថិបបតកិភណឍ  ថដលដូនតាបានបនសល់ទុកមកឲ្យដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយបទៀត គឺជ្ញបរឿងសាំខាន់ខាល ាំង 
ណាស់សរមាប់អបករសុកអងគរ បដ្ឋយសារពួកគត់ជ្ញអបករស់បៅផ្អធ ល់ជ្ញមួយបបតិកភណឍ  ។ ដូបចបោះ ពួកគត់បនោះបហ្យីជ្ញ 
អបកជួយថថរកាការពារនូវសមផតិថបបតិកភណឍ ទាំងអស់បនាោះ ។ បដ្ឋយបមីលបឃញីបហ្តុផលបនោះបហ្យី បទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបបងាីតរកុមការងារសហ្គមន៍មយួប ងី បដីមផចុីោះអប់រ ាំផសពវផាយពីបបតិកភណឍ ដល់ពួកគត់ជ្ញរបចាាំ។ 
 
រកុមការងារសហ្គមន៍បនោះ ថតងថតដឹកនាាំរកមុការងារចុោះបៅអប់រ ាំផសពវផាយអាំពីបបតិកភណឍ ដល់របជ្ញពលរដឌជ្ញបរៀងរាល់ 
សបាថ ហ៍្កបុងរកុងរសុកចាំនួន៥ថដលសទតិបៅកបុងតាំបន់អងគរ រមួមានរកុងបសៀមរាប រសុកអងគរធាំ រសុកបនាធ យរស ី រសុកពួក 
និងរសុករបាសាទបាគង ។ ជ្ញក់ថសថងបៅរពឹកដថងទ១ី៨ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមការងារសហ្គមន៍របចាាំរសុក 
បនាធ យរស ី និងរកុងបសៀមរាបចុោះបៅអប់រ ាំផសពវផាយអាំពីបបតិកភណឍ ដល់របជ្ញពលរដឌ បៅឃុាំរពោះដ្ឋក់ រសុកបនាធ យរស ី
និងភូមសិណាថ ន់ សងាា ត់ទកឹវលិ រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប។ 
 
បរៅពីបនោះ រកុមការងារសហ្គមន៍ក៏បានថចកជូនសមាភ រៈរទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរក មានដូចជ្ញ កស្តនថក បាំពង់ 
ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ កូនមុង បរសាមដដបរសាមបជងី បខាអាវទរក និង ថវកិាមួយចាំនួនបទៀត ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល  
របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញ 
របលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា នងិ បោកជាំទវដល់ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួចាំនួន៩រគួសារ និង អនុញ្ញដ តជសួជុលផធោះជូនរបជ្ញ 
ពលរដឌផ្អធ ល់ចាំននួ៣រគួសារផងថដរ។ 
 
សកមមភាពបនោះថសថងឲ្យបឃញីពីការគិតគូរ និងយកចតិថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងេពស់ពីថាប ក់ដកឹនាាំ និងមស្តនថីបុគគលិកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាចាំបពាោះសមផតថិបបតិកភណឍ ដ៏ដថលថាល របស់ដូនតា ថដលបានបនសល់ទុកមក សុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ និងស្តសថីបទបីឆលងទបនល 
រចួ បដីមផថីថរកានូវមរតកដូនតាទាំងបនាោះឲ្យបៅគង់វងសដល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយបទៀត និងបដីមផបីលកីកមពស់សុេុមាលភាព 
មាថ យ និងទរក រពមទាំងបបងានីភាពសបទិនសាប ល រតឹចាំណងសាមគគីភាពនឹងគប ឲ្យកាន់ថតលារបបសីរប ងីថថមបទៀត ៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះពិនិតយការដ្ឋឌ នបៅរបាសាទតាថកវ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
របាសាទតាថកវកាំពុងរតូវបានអភិរកសជសួជុល បដ្ឋយរកុមរដ្ឋឌ ភិបាលចិនសរមាប់ការអភិរកសអងគរបៅកាត់ថា CSA តាាំងពី 
ឆ្ប ាំ២០០៧មក។ បៅរពឹកដថងទី១៨ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
រមួនឹងមស្តនថជីាំនាញជ្ញបរចីនរូប បានអបញ្ជ ីញបៅពិនិតយការដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ បដីមផជីាំរុញកចិចសហ្របតិបតថកិារឲ្យកាន់ថតមានភាព 
ជិតសបិទនរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងសាទ ប័នCSAដនរបបទសចិន។ 
 
កបុងដាំបណីរចុោះពិនតិយការដ្ឋឌ នបនោះ ឯកឧតថមអគគនាយកនិងមស្តនថីជាំនាញទាំងអស់បានសាថ ប់បទបងាហ ញពីរកមុអបកជាំនាញចិន 
ថដលបងាហ ញអាំពបីបចចកបទសជសួជុល ដាំបណីរការជួសជុល និងសមាភ រៈថដលបរបីរបាស់សរមាប់ការងារជួសជុលជ្ញបដមី។ 
ការចុោះពនិិតយបនោះ ក៏បដីមផជីាំរុញរកុមការងារជសួជុលបគរពបៅតាមធមមនុញអងគរ និងអនុសាសន៍បផសងៗពីរកុមជាំនាញដន 
គណៈកមាម ធកិារ ICC-Angkor។ 
 
បរកាយសាថ ប់បទបងាហ ញ និងបានពិនតិយតាមការដ្ឋឌ នផ្អធ ល់បហ្យី ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានថថលងអាំណរគុណដល់សាទ ប័ន 
CSA និងបបថជ្ញញ ជាំរុញកិចចសហ្របតិបតថិការឲ្យកាន់ថតលារបបសីរថថមបទៀត កបុងបគលបៅអភិរកសជួសជុលរបាងគរបាសាទនានា 
កបុងតាំបន់អងគរ បដីមផជី្ញបករដាំថណលដ៏គង់វងសសរមាប់់មនុសសរគប់ជាំនាន់។ បរៅពីបនោះ ឯកឧតថមអគគនាយក និងរកុមការងារ 
ក៏បានចុោះបៅពនិិតយការងារបផសងៗបៅរបាសាទបៅសាយបទវតា របាសាទតាដន និងការដ្ឋឌ នបណថុ ោះកូនបឈជី្ញបដមី។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថាសាទ ប័ន CSA ដនសាលរណរដឌមានិតចនិបានចូលរមួជសួជុលរបាសាទបៅសាយបទវតាកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៨ នងិរចួ 
រាល់បៅឆ្ប ាំ២០០៨ ។ រឯីការជួសជុលរបាសាតាថកវចាប់បផថីមបៅឆ្ប ាំ២០០៧ បហ្យីបរគងនឹងបញ្ច ប់បៅចុងឆ្ប ាំ២០១៧ 
ខាងមុេ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាដឹកនាាំសហ្គមន៍បរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ខាងលចិ សមាា តរបឡាយបរតៀមការងារថរសរបាាំង 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
របជ្ញពលរដឌជ្ញង៣០០នាក់មកពី៤ឃុាំសងាា ត់ បៅរពឹកដថងទ២ី០ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បានចូលរមួជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាបធវីការសមាា តរបព័ននរបឡាយបងហូរទកឹ បចញពីបារាយណ៍ខាងលិច ថដលជ្ញរបភពទកឹដ៏សាំខាន់សរមាប់របជ្ញ 
សហ្គមន៍ចាំននួ៩ឃុាំសងាា ត់ កបុងរកុងបសៀមរាប និងរសកុពកួបរបីរបាស់កបុងវស័ិយកសកិមម។ 
 
ការចូលរមួសមាា តរបឡាយបៅបពលបនោះ បធវីប ងីបដីមផថីថទាំរបព័ននរបឡាយបម លនាការបរបីរបាស់យូរអថងវង ក៏ដូចជ្ញ 
បាំបពញ តរមូវការជ្ញក់ថសថងសរមាប់ការងារបងាបបងាីនផលនារដូវរបាាំងខាងមុេបនោះ។ 
 
បោក ហ្តួ ហាយ របលនសហ្គមន៍កសិករបរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ខាងលិច បានឲ្យដឹងកបុងបពលថដលបោកកាំពុង 
ដឹកនាាំរបជ្ញពលរដឌសមាា តរបឡាយបនោះថា សហ្គមន៍របស់បោកមានរបជ្ញពលរដឌ៩ឃុាំសងាា ត់ និងមានដផធដីបធវថីរស 
របាាំងចាំនួន៤ពាន់ហ្កិតា ។ បោកបញ្ញជ ក់ថា ចាប់តាាំងពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានទទួលការរគប់រគងរបព័ននទកឹបៅ 
បារាយណ៍ខាងលចិមក កសិករបយងីមានទឹកបរបីរបាស់រគប់រគន់សរមាប់បងាបបងានីផល មិនមានការបារមភពកីងវោះខាត 
ទឹកបនាោះបទ។ ការសមាា តរបឡាយបៅបពលបនោះ គឺជួយសរមួលទឹកឲ្យបានហូ្របលឿន អាចបរសាចរសពដល់ថរសរបាាំង 
ថដលបៅខាងបរកាមៗ។ 
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បោក មាន់ ផ្អនតិ បុគគលិកបបចចកបទសនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក ថដលទទលួបនធុករបព័ននបរសាចរសពបញ្ញជ ក់ថា ចាប់ព ី
ទទួលបានបគលការណ៍រគប់រគងទឹក និងទវ រទកឹបៅបារាយណ៍ខាងលិចពីរាជរដ្ឋឌ ភិបាល រយៈបពលជ្ញង២ឆ្ប ាំកនលងមកបនោះ 
បយងីបានសហ្ការគប លាណាស់ជ្ញមួយសហ្គមន៍បរបីរបាស់ទឹកបារាយណ៍ខាងលចិ ។ បយងីបានជបួពិភាកាជ្ញមួយពួក 
គត់ជ្ញញឹកញាប់ អាំពីតរមូវការរបស់ពួកគត់ និងអវីថដលបយងីរតូវបធវីបថនទមបទៀត។ បយងីសបងាតបឃញីថា បចចុបផនបពួកគត់ 
រកីរាយណាស់ បដ្ឋយសារមានទឹករគប់រគន់សរមាប់ការងារបងាបបងាីនផល។ 
 
បោក ផ្អនតិ បថនទមថា ឆ្ប ាំមុនបយងីមានបញ្ញហ េលោះ បដ្ឋយសាររដូវរបាាំងបានអូសបនាល យយូរ និងទឹកទបនលទបមនិអាច 
ហូ្រចូលទាំនប់៧៨ បទីបបធវីឲ្យអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសបរមចបងហូរទឹកជូនរបជ្ញពលរដឌបរសាចរសពកសិកមមោ៉ា ងបរចីនរហូ្តបសធីរ 
ថតរងីសងួតពីបារាយណ៍។ ប៉ាុថនថ សរមាប់ឆ្ប ាំបនោះវញិ បយងីសងឃមឹថានឹងមិនមានបញ្ញហ បនោះប យី បដ្ឋយសារទាំនប់៧៨ 
ក៏មានទកឹចូល បហ្យីទឹកបារាយណ៍ខាងលចិក៏មានរគប់ករមិតអតិបរមា បហ្យីអាចបញ្ជូ នបចញសរមាប់របជ្ញពលរដឌ 
បរសាចរសពថរសរបាាំងរបស់ពកួគត់បានរគប់រគន់។ 
 
ការចូលរមួសមាា តរបឡាយរបស់របជ្ញកសិករកបុងបពលបនោះ គឺជ្ញការបញ្ញជ ក់ពីការគាំរទ ចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដល 
បានបរៀបចាំរបព័ននលរាសាស្តសថបុរាណនាសម័យអងគរ ឲ្យដាំបណីរការប ងីវញិ ថដលសកមមភាពបនោះមិនរតឹមថតចូលរមួកបុងកិចច 
ការអភិរកសរបាងគរបាសាទ ការបបញ្ជ ៀសទកឹជាំនន់តាំបន់អងគរ និងទីរកុងបសៀមរាបប៉ាុបណាត ោះបទ ថតថថមទាំងបានកាល យ 
ជ្ញរបភពទកឹោ៉ា ងសាំខាន់ដល់បងបាូនរបជ្ញពលរដឌសរមាប់ការងារកសិកមមបទៀតផង ។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា សូមគាំរទនិងបលីកទកឹចិតថរបជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរ ក៏ដូចជ្ញរបជ្ញពលរដឌទូបៅ ឲ្យចូលរមួកបុងកចិចការអភិរកស 
ក៏ដូចជ្ញកិចចការសងគមបផសងៗបទៀត។  
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា កាលពីដថងទ១ី ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៤ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានរបគល់ការងាររគប់រគងទឹក និងទវ រទកឹបៅ 
បារាយណ៍ខាងលចិ ជូនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បដ្ឋយរតូវទទលួេុសរតូវទាំងរសងុបលីតរមូវការទឹកសរមាប់រសវូចាំនួន 
១២០០០ហ្កិតា (រសូវវសា៨០០០ហ្កិតា រសូវរបាាំង៤០០០ហ្កិតា) និងដាំណាាំរមួផសាំបផសងបទៀតចាំនួន១០០០ហ្កិតា 
និងលនាបដ្ឋោះរសាយរាល់បញ្ញហ បរគោះទឹកជាំនន់ និងភាពរា ាំងសងួត ថដលអាចបកីតមានប ងីជ្ញយថាបហ្តុ។ បនាធ ប់ពីបាន 
ទទួលបគលការណ៍បនោះបហ្យី អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានជួសជុល សាថ រប ងីវញិជ្ញបនាធ ន់នូវទវ រទឹក និងរបព័ននរបឡាយដន 
បារាយណ៍ខាងលចិ ថដលការងារបនោះ បធវីឲ្យរបជ្ញពលរដឌមានទឹករគប់រគន់សរមាប់ការបងាបបងាីនផលបានរគប់រដូវ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបងានីការយល់ដឹងពីអនាម័យនិងសុេុមាលភាពរបជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
បរៅពីការងារអភិរកសជួសជុលបបតិកភណឍ  ការអភិវឌណជីវភាពរស់បៅរបស់របជ្ញពលរដឌបៅកបុងឧទានអងគរឲ្យបានលារបបសីរ 
ក៏ជ្ញភារកិចចដ៏សាំខាន់មួយបទៀតកបុងឧទានអងគរ ។ កបុងកចិចការបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានចាប់ដដគូជ្ញមួយសាទ ប័នជ្ញត ិ
និងអនថរជ្ញតិជ្ញបនថបនាធ ប់ បដីមផពីរងឹងកមមវធិអីភិវឌណន៍សហ្គមន៍កបុងឧទានអងគរ ដូចជ្ញ បទសចរណ៍ សិបផកមម អប់រ ាំ 
សុេភាព និងអនាម័យជ្ញបដីម។ 
 
គបរមាងសុវុឌណកិមមដនការសមាា តទឹក និងការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) ថដលជ្ញគបរមាងសហ្ការ រវាង 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សាោបេតថបសៀមរាប និង របបទសបារា ាំងកាំពុងថតមមាញឹកបលីការងារអប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌអាំពីការរគប់ 
រគងសាំរាម អនាម័យ និងទឹកសាា តជ្ញបដមី បៅបលីភូមិចាំនួន៤កបុងឧទានអងគរ ថដលបានបរជីសបរសីជ្ញភូមិគាំរូ។  
 
ជ្ញក់ថសថងនាដថងទ២ី២ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ មស្តនថីជាំនាញបានចុោះបៅបណថុ ោះបណាថ លរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិរហាល និងរសោះ 
រសង់ខាងបជីង សទិតបៅសងាា ត់នគរធាំ បរកាមរបលនបទ “ការទប់សាា ត់នងិការចមលងបរាគ”។ កមមវធិីបនោះបងាហ ញរបជ្ញពលរដឌ 
អាំពីមូលបហ្តុថដលបងាឲ្យរបភពទឹកអាចកេវក់បាន និង ការទប់សាា ត់កុាំឲ្យមានបញ្ញហ ទកឹកេវក់បកីតប ងីកបុងសហ្គមន៍ជ្ញ 
បដីម។ ជ្ញពិបសសបងាហ ញអាំពីវធិីងាយៗកបុងការរកាអនាម័យ ថដលរបជ្ញពលរដឌអាចយកបៅអនុវតថបានោ៉ា ងលាបៅតាមផធោះ 
បរៀងៗេលួន។ 
 
បោក បភៀង បៅ បមភូមិរហាលថដលបានអបញ្ជ ីញមកចូលរមួកមមវធិីបនោះបានបញ្ញជ ក់ថា បោកពតិជ្ញគាំរទនូវកមមវធិីបនោះ 
ណាស់។ “េញុ ាំសបងាតបឃញីថា របជ្ញពលរដឌបានយល់ដងឹបរចីន។ េញុ ាំបឃញីគត់បរៀបរូបថដលរកុមការងារដ្ឋក់ជូនសាកលផង 
បៅបឃញីថាគត់បរៀបរតូវនិងពនយល់គប គត់បានោ៉ា ងលាបទៀតផង ។ េញុ ាំរកីរាយនងឹសហ្ការជ្ញមួយរកមុការងារ ដនអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាកបុងការបណថុ ោះបណាថ លបនោះ សរមាប់កមមវធិីបរកាយៗបទៀត”។ 
 
អបករស ី ប៉ាុក សារនិ អាជីវករលក់ដូរបៅភូមិរហាល ក៏បានសថមថងនូវអារមមណ៍រកីរាយថដលបានចូលរមួកបុងកមមវធិបីណថុ ោះ 
បណាថ លបនោះ ។ “េញុ ាំចាប់អារមមណ៍ជ្ញងបគ គឺការសមាា តអនាម័យ ។ បរកាយពីបរៀនបហ្យី េញុ ាំនឹងយកបៅអនុវតថកបុងផធោះេញុ ាំ 
ជួយពនយល់បថីេញុ ាំ កូនេញុ ាំឲ្យបរៀនសមាា តអនាម័យឲ្យបានលាថដរ” ។ 
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បោក ជូ រា៉ាឌណីា អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ ជ្ញអបកសរមបសរមួលកមមវធិបីនោះបញ្ញជ ក់ថា គបរមាងសុវុឌណកិមម 
ដនការសមាា តទឹក និងការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) កាំពុងអនុវតថនូវកមមវធិីអនាម័យទឹកសាា តកបុងភូម ិ
ចាំនួន៤ កបុងចាំបណាម១១២ភូមិដនតាំបន់អងគរ។ បនាធ ប់ពអីនុវតថបានបជ្ញគជ័យបៅបលីភូមិទាំង៤បនោះបហ្យី គបរមាងនឹង 
ពរងីកបៅរគប់ភូមទិាំងអស់ថដលសទិតបៅកបុងឧទានអងគរទាំងមូល៕ 
 

     
 

     
 

របាសាទបាយន័កាំពុងជសួជុលសាថ រប ងីវញិបដ្ឋយគបរមាងជប៉ាុន-អបសរា 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
របាសាទបាយន័មានទីតាាំងសទតិបៅចាំកណាថ លដនរកុងអងគរធាំ ។ របាសាទបនោះកសាងប ងីបៅចុងសតវតសរទ៍ ី១២ និងបដីម 
សតវតសរទ៍ ី ១៣ កបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទ៧ី។ បដ្ឋយភាពមហ្មិាដនសាំណង់ទឹកមុេញញឹមដនចមាល ក់មុេរពហ្ម ដនរបាងគ 
របាសាទបាយន័ រមួនឹងកផូរកាច់រចនា និងចមាល ក់ពិពណ៌នានូវជីវភាពរបស់របជ្ញពលរដឌបៅកបុងសម័យបនាោះផង របាសាទ 
បនោះបានកាល យជ្ញទចីាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងពសីាំណាក់បភញៀវបទសចររគប់ជ្ញតសិាសន៍ថដលមកទសសនាអងគរ។ 
 
បដ្ឋយសារអាយុកាលដ៏យូរលង់ របាងគរបាសាទនានាកបុងតាំបន់អងគរ ក៏ទទួលរងនូវភាពរទុឌបរទមជ្ញបនថបនាធ ប់។ របាសាទ 
បាយន័ ក៏ដូចគប ថផបកេលោះដនរបាសាទបនោះបានរជោុះលល ក់ បហ្យីថផបកេលោះបទៀតក៏ពុកផុយ ចមាល ក់មួយចាំនួនក៏សឹកបរចរលឹបសធីរ 
បមីលថលងយល់បទៀតផង ។ តាមឯកសារថដលបៅបសសសល់ បយងីបានដឹងថា របាសាទបាយន័រតូវបានបធវកីារសកិា 
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រសាវរជ្ញវ និងអភិរកសជសួជុលជ្ញបនថបនាធ ប់ តាាំងពជីាំនាន់បារា ាំងបៅរគប់រគងបមល៉ាោះ។ ជ្ញក់ថសថង មានដុាំថមរបាសាទរាប់មុឺនដុាំ 
ថដលរតូវបានបារា ាំងរបមូលយកមកគរទុកបៅកបុងរបាសាទបដីមផបីធវីការអភិរកស និង បរបីរបាស់ប ងីវញិសរមាប់ការងារជួស 
ជុល។ 
 
ចាប់តាាំងពអីងគររតូវបានចុោះបញ្ជ ីជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោកកបុងឆ្ប ាំ១៩៩២មក សាទ ប័នជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតបិានចាប់ 
បផថីមចូលមកចូលរមួអភិរកសជសួជុលរបាសាទនានាកបុងតាំបន់អងគរ។ បដ្ឋយថ ក រកុមការងាររដ្ឋឌ ភិបាលជប៉ាុនសរមាប់ការ 
អភិរកសអងគរ បៅកាត់ថា JSA (Japanes Government Team for Safeguarding Angkor) ក៏បានចូលមកជួយ 
អភិរកស ជួសជុលរបាសាទកបុងទឧទានអងគរថដរ បដ្ឋយបានបរជីសរបសីរបាសាទបាយន័ សរមាប់ជួសជុល អភិរកសតាាំងព ីឆ្ប ាំ 
១៩៩៤មកបមល៉ាោះ។ ប៉ាុថនថចាប់ពឆី្ប ាំ២០០៥មក JSA បានសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបបងាីតសាទ ប័នរមួគប មយួបៅថា 
JASA (JAPAN-APSARA team for Safeguarding Angkor)។ 
 
បោក បសឿ សុធ ីសាទ បតយករ និងជ្ញរបលនការោិល័យ JASA របចាាំបេតថបសៀមរាប ថដលកាំពុងដឹកនាាំការងារជួសជុលបៅ 
របាសាទបាយន័បានឲ្យដឹងថា ការអភិរកសជសួជុលរបស់សាទ ប័ន JSA តាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៤មក ថចកបចញជ្ញ៤ដាំណាក់កាល 
បផសងៗគប ។ កបុងបនាោះពីឆ្ប ាំ១៩៩៤-១៩៩៩ បានបធវីការជសួជុលនូវបណាត ល័យខាងបជងីដនរបាសាទបាយន័។ ឆ្ប ាំ២០០០-
២០០៥ ជួសជុលបណាត ល័យខាងបជីងរចកចូលខាងលិចដនរបាសាទអងគរវតថ និងជួសជុលបៅរបាសាទសួរព័រត។ បដ្ឋយ 
ថ ក សាទ ប័ន JASA បានអនុវតថការងារចាប់ពឆី្ប ាំ២០០៦-២០១១ បដ្ឋយជសួជុលបណាត ល័យខាងតផូងដនរបាសាទបាយន័ 
ពរងឹងរបាងគកណាថ ល អភិរកសចមាល ក់បៅបលជីញ្ញជ ាំងខាងកបុងដនរបាសាទ និងពឆី្ប ាំ២០១១-២០១៦ បដ្ឋយជួសជុលបេឿន 
សាល បសងខាងរានហាលខាងបកីត ពរងឹងប ងីវញិនូវរចនាសមព័ននរបាងគកណាថ ល និងោងសមាា តថសលដនចមាល ក់បៅបល ី
ជញ្ញជ ាំង ខាង កបុងដនរបាសាទបាយន័។ 
 
បរៅពីការងារអភិរកសជួសជុលរបាសាទ JASA ក៏បានបផ្អថ តោ៉ា ងសាំខាន់បលីការសិការសាវរជ្ញវថផបកបុរាណវទិា និងការ 
បណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស ថដលជ្ញអបកបនថបវនដ៏សាំខាន់កបុងការងារអភិរកសអងគរ ។ ជ្ញក់ថសថងរយៈបពលជ្ញង២០ឆ្ប ាំ 
កនលងបនោះ មានអបកជាំនាញថេមរជ្ញបរចីនរូបថដលទទលួបានបទពិបសាធន៍បលីការងារអភិរកសជួសជុល រហូ្តអាចកាន់ការងារ 
បដ្ឋយេលួនឯងបាន។ ចាំថណកការរសាវរជ្ញវវញិ ជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ JASA ថតងបបាោះពុមពបសៀវបៅថដលបានបងាហ ញអាំពីរបក 
គាំបហ្ញីថមីៗរបស់េលួន ថចកចាយជ្ញចាំបណោះដងឹដល់អបករសាវរជ្ញវ និងតមាល់ទុកជ្ញឯកសាររបវតថិសាស្តសថដ៏សាំខាន់។ 
 
ចាំបពាោះការងារអភិរកសជសួជុលរបាងគរបាសាទកបុងឧទានអងគរ របបទសជប៉ាុនបានរមួចាំថណកោ៉ា ងសាំខាន់ បដ្ឋយបានទទួល 
បធវីជ្ញសហ្របលន គណៈកមាម ធិការអនថរជ្ញតិបដមីផសីរមបសរមលួកិចចគាំពារនិងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថិសាស្តសថអងគរ 
បៅកាត់ថា ICC-Angkor ជ្ញមួយរបបទសបារា ាំង។ បរៅពីសាទ ប័នJASA ថដលកាំពុងជសួជុលរបាសាទបាយន័បនោះ ក៏បៅ 
មានសាទ ប័នមកពីរបបទសជប៉ាុនមួយចាំនួនបទៀត កាំពុងបាំបពញការងារោ៉ា ងសាំខាន់កបុងការជួសជុល អភិរកស និងរសាវរជ្ញវ 
កបុងតាំបន់ឧទានអងគរ៕ 
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បសចកថជូីនដាំណឹង សថពីី ការសាងសង់សាព នបថណថ តទឹកបបណាថ ោះអាសនបបៅរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ       
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបងានីដ្ឋាំកូនបឈបីថនទមបៅតាមបជីងរបឡាយបុរាណសាំណង់ទវ រទឹកអូេលូត 
បដីមផកីារពារការហូ្របរចាោះដីចូលកបុងរបឡាយ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
ដរពបឈមីិនរតមឹថតផថល់ផលរបបោជន៍ខាល ាំងចាំបពាោះមនុសស និងសតវបនាោះបទ ថតក៏មានរបបោជន៍ចាំបពាោះបបតកិភណឍ ផងថដរ 
បរពាោះដរពបឈអីាចបធវីជ្ញរបាាំងការពារេយល់បក់បបាក ទប់សាា ត់ការសកឹរលឹ ការហូ្របរចាោះ និងរសបូទឹកបរកាមដីបដមីផផីថល់ 
សាំបណីម ដល់របាងគរបាសាទ។ 
 
បដ្ឋយយល់ោ៉ា ងចាស់ពីសារៈរបបោជន៍របស់ដរពបឈចីាំបពាោះមនុសស សតវ និងបបតកិភណឍ  បទីបអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបាន 
បផថីមយុទននាការដ្ឋាំប ងីវញិនូវកូនបឈរីគប់របបភទកបុងឧទានអងគរនងិតាំបន់ជុាំវញិ។ ជ្ញក់ថសថងបៅរពឹកដថងទី២៣ ថេវចិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ កូនបឈចីរមោុះចាំនួន២៩៥០បដីមបទៀត ជ្ញរបបភទបឈថីដលមានដុោះកបុងឧទានអងគររតូវបានដ្ឋាំបៅតាមបជីង 
របឡាយបុរាណសាំណង់ទវ រទកឹអូេលូត សទិតបៅភូមិនគរបរៅ សងាា ត់បគកចក រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប ថដលជ្ញទតីាាំង 
រតូវការពារទាំងបបតិកភណឍ  នងិបទសភាពធមមជ្ញតិដនឧទានអងគរទាំងមូល។ 
 
បោក ថញ៉ាម រសម ី បុគគលកិបបចចកបទសនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបាន បញ្ញជ ក់ថាកូនបឈថីដលរកុម 
ការងារយកបៅដ្ឋាំតាមបជីងរបឡាយបុរាណបនោះ បដ្ឋយបផ្អថ តបៅបលីកូនបឈ៣ីរបបភទ រមួមាន កូនបតាប ត១៥០០បដីម 
កូនអាំពលិ ៩០០បដមី និងកូនបមថ ៥៥០បដីម បដីមផកីារពារបជីងបទររបស់របឡាយពកីារហូ្របរចាោះដីបៅបពលមានបភលៀងលល ក់ 
ខាល ាំង និង ជួយកាត់បនទយលាំហួ្តទឹកជ្ញពិបសសជួយបងាហ ញនូវទីតាាំងរបស់របឡាយបុរាណបៅបពលថដលបមីលចាំពីបលីតាម 
រយៈផ្អា យរណប។ 
 
បោកបថនទមថាម៉ាាងបទៀត បដ្ឋយបមីលបឃញីថាសពវដថងបនោះរបជ្ញពលរដឌមនិសូវដ្ឋាំបដីមបឈរីបបភទបនោះប ងីវញិបហ្យីបដីម 
បឈទីាំងអស់បនោះបចោះថតថយៗជ្ញលាំដ្ឋប់ ទាំងថដលបដីមបឈទីាំងបនោះផថល់ផលរបបោជន៍ោ៉ា ងបរចីន ចាំបពាោះការបរបីរបាស់ 
កបុងជីវភាពរស់បៅរបចាាំដថងរបស់ពួកគត់មានដូចជ្ញបរគឿងសល ឳសថសរមាប់ពាបាលបរាគ និង បរគឿងឧបបភាគបរបិភាគ 
បផសងៗបទៀត ។ ដូបចបោះបានជ្ញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាេាំរបងឹដ្ឋាំ និង អភិរកសបដមីផរីកានូវបករដាំថណល ថដលជ្ញនិមតិថរូបដនរប 
បទសជ្ញតិបយងីផង។ 
 
កនលងមករាល់កចិចការសាថ រប ងីវញិនូវបឹង រតពាាំង បារាយណ៍ឬរាល់ការបលីកទាំនប់ជ្ញបដមី អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតផា 
ភាជ ប់នូវការដ្ឋាំដុោះប ងីវញិនូវដរពបឈ ី និង រុកខជ្ញតិរគប់របបភទកបុងន័យរមួចាំថណកអភិរកសបលីកតដមលបទសភាពវបផធម៌ និង 
ធមមជ្ញត ិដនតាំបន់ឧទានអងគរឲ្យភាពរសស់សាា តជ្ញរបចាាំបដមីផទីក់ទញបភញៀវបទសចរឲ្យមកទសសនាកាន់ថតបរចនី ប ងីថថម 
បទៀត។ បចចុបផនបនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹក ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាដ្ឋាំកូនបឈតីាមបរបិវណបជីងទាំនប់បារាយណ៍ និងរបឡាយ 
បុរាណកបុងឧទានអងគរបានចាំនួន៤៥៨១០បដីមបហ្យី ៕ 
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រដឌមស្តនថីរកសងួកសកិមម រកុាខ របមាញ់ និងបនសាទ ផថល់បទពិបសាធន៍បដ្ឋយផ្អធ ល់ដល់របជ្ញកសកិរ 
បៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ       
 
នារបសៀលដថងទ២ី១ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ទវង សាខុន រដឌមស្តនថីរកសងួកសិកមម រុកាខ របមាញ់ និងបនសាទ 
អមដាំបណីរបដ្ឋយរកមុការងារជាំនាញជ្ញបរចនីរូប បានចុោះបៅបាំបពញទសសនកចិចបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកបដមីផបីមីលពភីាពរកី 
ចបរមីន ដនការបរៀបចាំបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននភូម ិការដ្ឋាំដុោះ បបចចកបទសកបុងការបធវកីសកិមម និងជីវភាពរបស់របជ្ញជនថដលសទិត 
បរកាមការរគប់រគងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
កបុងឱ្កាសបនាោះ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក 
ក៏បានបធវីការថណនាាំពីរបវតថិដនការកបកីតភូមិបនោះប ងី ការបរៀបចាំបហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននបផសងៗ ការបបីកវគគបណថុ ោះបណាថ ល 
បដ្ឋយអបកជាំនាញថផបកកសកិមមបដីមផផីថល់បទពិបសាធន៍ដល់របជ្ញជនបៅទីបនោះដូចជ្ញចិញ្ច ឹមរត ី មាន់ ដ្ឋាំបថនល បឈហូី្បថផល 
ជ្ញបដីម សរមាប់បលីកសធួយជីវភាពរស់បៅរបស់ពួកគត់។ បរៅពីបនាោះ ទីបនោះក៏ជ្ញកថនលងបទសចរណ៍មួយថដលរបជ្ញជនអាច 
រកចាំណូលបានតាមរយៈការជលួផធោះ ការដឹកបភញៀវកមានថបដ្ឋយរបទោះបគ និងបធវីមហូបអាហារ ដកសធូងផងថដរ។ 
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ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧតថមរដឌមស្តនថីបានបកាតសរបសីរចាំបពាោះកចិចេិតេាំរបឹងថរបងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលបានជយួបលីក 
សធួយ ដល់ការរស់បៅនិងរកអបកជាំនាញកសកិមមឱ្យមកជួយបណថុ ោះបណាថ លរបជ្ញជន ។ ឯកឧតថមក៏បានផថល់មតិបោបល់ 
េលោះៗបថនទមចាំបពាោះការបរៀបចាំរបព័ននទកឹផគត់ផគង់កសិកមម ដល់របជ្ញជនបធវីោ៉ា ងណាឱ្យចាំណាយតចិថតបានផលបរចីនបញ្ញហ  
អភិវឌណន៍ជីវភាពរស់បៅ និងបទពិបសាធន៍កសកិមមផ្អធ ល់ថតមថង ។ ឯកឧតថមក៏សាំណូមពរដល់អបកជាំនាញ រកុមហ្ ុនវនិិបោគ 
ទាំងកបុងរសុក បរៅរសុក និងកិចចសហ្របតិបតថកិារជ្ញមយួបបទសបផសងៗបទៀត សូមជួយរកទីផារនិងនាាំយកនូវដាំណាាំ 
កសិកមម ពីរបបទសេលួន (បចកសាំបកបលឿងកបុងរបបទសចិន) មកថចកជូនរបជ្ញជនរុនតាឯកដ្ឋាំផង។ បលីសពីបនាោះបទៀត 
ក៏បានថណនាាំបៅរបលនមនធីរកសិកមមបេតថបសៀមរាបឱ្យរបងឹថរបងជួយផសពវផាយពផីលិតផលធមមជ្ញតិរបស់ភូមិរនុតាឯក 
ការបវចេចប់ និងតដមលបៅកាន់ទផីារឱ្យបានទូលាំទូោយ។ 
 
បរកាយមកឯកឧតថម និងរកុមការងារបានចុោះបៅរតួតពិនិតយបដ្ឋយផ្អធ ល់បៅទីតាាំងបៅឧទានគាំរូវទិាសាស្តសថ និងបបចចកបទស 
កសិកមមកមពុជ្ញ (បសៀមរាប)-ចិន (កាវ ងសុ)ី ថដលបានចុោះអនុសារណៈបោគយល់គប បធវីកសកិមមជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា ផធោះគាំរ ូនិងសួនគាំរូ បដីមផបីមីលពកីារបរៀបចាំបធវីកសិកមម បថនលបងាា បផសងៗ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ ឯកឧតថមនិងរកមុការងារ 
បានចូលរមួដ្ឋាំបដីមរគញូងបដមីផបីលីកកមពស់ការថថរកាបរសិាទ ន ក៏ដូចជ្ញទុកជ្ញបករ ថដ៍ល់កូនបៅជាំនាន់បរកាយឱ្យបានសាគ ល់ 
ពីរបបភទបឈរីបណីតមួយបនោះ រពមទាំងថចកនូវថវកិា រកមា សមាភ រៈសិកាដល់របជ្ញជននងិកុមារៗថដលបានចូលរមួ 
របមាណជ្ញង១០០នាក់ថថមបទៀត។ កបុងដាំបណីរទសសនកិចចរបស់ ឯកឧត្តម ទវង សាខុន រដឌមស្តនថីរកសួងកសកិមម 
រុកាខ របមាញ់ និងបនសាទ បធវីឱ្យថាប ក់ដឹកនាាំនិងរបជ្ញជនមានកថីអាំណរជ្ញខាល ាំង បរពាោះបានទទួលនូវបទពិបសាធន៍ថមីៗទក់ទង 
នឹងការរស់បៅ ពិបសសការបធវីកសិកមម និងផថល់បោបល់ថកលមានូវចាំណុចេវោះខាតមួយចាំនួនដល់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបទៀត 
ផង៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាហ្ការជ្ញមយួបណាថ ញរពោះសងឃឯករាជយដ្ឋាំកូនរគញូង១០០បដីមកបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
កូនរគញូងចាំនួន១០០បដីម រតូវបានអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាយកបៅរបបគនរពោះសងឃ បដីមផដី្ឋាំកបុងបរបិវណវតថថមដីាំរថីសនជ័យ 
បៅកបុងភូមនិគរបរៅ សងាា ត់បគកចក រកុងបសៀមរាប សទិតបៅកបុងតាំបន់ការពារដនឧទានអងគរ។ ការរបបគនបដីមរគញូងបនោះ 
បធវីប ងីបដីមផបីញ្ញជ ក់ពកីិចចសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបណាថ ញរពោះសងឃឯករាជយបដីមផយុីតថធិម៌សងគម បដីមផជីាំរុញ 
ឲ្យមានការចូលរមួពសីាំណាក់របជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរ។ 
 
ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានរបបគនកូនរគញូងបៅរពោះសងឃបដ្ឋយផ្អធ ល់នា របសៀល 
ដថងទី២៤ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅវតថថមីដាំរថីសនជ័យ ។ ពិធីដ្ឋាំរតូវបានបធវីប ងីបៅរពកឹដថងទី២៥ ថេវចិឆិកា បដ្ឋយមានការ 
ចូលរមួពីរពោះសងឃ របជ្ញពលរដឌ ភាប ក់ងារអភិរកសដរពបឈ ីនិង ថាប ក់ដកឹនាាំរពោះសងឃ និង អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាោ៉ា ងបរចនីកុោះ 
ករ។ 
 
កបុងនាមបណាថ ញរពោះសងឃឯករាជយបដីមផយុីតថធិម៌សងគម រពោះបតជគុណ ប ុត ប ុនតញិ មានបថរដីកាថា “សកមមភាពដ្ឋាំបដីម 
រគញូងបៅបពលបនោះ គឺបធវីប ងីបដីមផផីសោះផាការេឹងសមាររបស់របជ្ញពលរដឌចាំបពាោះការបាត់បង់ ឲ្យបៅជ្ញការការពារវញិ។ 
បបីបយងីជាំរុញការេឹងសមារឲ្យបចោះថតបកីនប ងី វាបានរតមឹថតជ្ញបភលីងបធវីបឆោះនគរបយងី។ កាលណាវាបឆោះ វានឹងបាត់ការ 
ចូលរមួបាត់បង់ការគាំរទ។ ដូបចបោះ វានឹងបាត់បង់អវីរគប់ោ៉ា ង ជ្ញពិបសស គឺមរតកវបផធម៌ថដលមានតដមលមហាសាលរបស់ 
បយងី ថដលរតូវការការចូលរមួពីបយងីទាំងអស់គប ”។ 
 
រពោះបតជគុណបថនទមថា ការចូលរមួដ្ឋាំកូនកូនបឈរីបណិត ថដលជ្ញបឈកីរមបៅបពលបនោះ ក៏បដីមផបីឆលីយតបបៅនងឹការ 
ថរបរបួលអាកាសលតុរបស់ពភិពបោកសពវដថងបនោះថដរ ។ ពិភពបោកថដលប ងីកបៅថ  អាកាសលតុថរបរបួលជ្ញញឹកញាប់ 
ក៏បដ្ឋយសារការបាត់បង់ធនលនធមមជ្ញតិដរពបឈបីនោះឯង ។ បលីសពីបនោះ រពោះបតជគុណក៏បរគងនឹងបនថកចិចសហ្ការជ្ញមួយ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បដីមផនីាាំយកកូនបឈរីបណិតរបបៀបបនោះបៅដ្ឋាំកបុងវតថនានា ថដលសទតិបៅកបុងឧទានអងគរ បធវីឲ្យវតថថដល 
បៅថកផរបបតិកភណឍ អងគរកាល យជ្ញវតថដបតងមានពណ៌រសស់សាា ត រតជ្ញក់រតជុាំបទៀតផង។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធដី្ឋាំបនោះ ឯកឧត្តម ហង់ ទៅ បានថថលងអាំណរគុណចាំបពាោះរពោះសងឃថដលបានបាំផុសចលនា 
បថនទមបទៀត ដល់របជ្ញពលរដឌទូបៅឲ្យចូលរមួគាំរទសកមមភាពថថទាំ និងដ្ឋាំប ងីវញិនូវដរពបឈថីដលជ្ញរនាាំងការពារដ៏ 
សាំខាន់ដនរបាងគរបាសាទ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ សកមមភាពចូលរមួរបស់រពោះសងឃបៅបពបនោះ គឺរសបតាមបគលនបោបាយ 
បរសិាទ ន របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលមានការបបថជ្ញញ ចតិថជាំរុញការសាទ បនាសងគមមួយឈរ បលីមូលដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍សុសីងាវ ក់ 
គប រវាងធមមជ្ញត ិរបាសាទ និងអបករសុក បពាលគឺ រវាងបរសិាទ ន វបផធម៌ និងសហ្គមន៍៕ 
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ឯកឧតឋមអគគនាយកទទលួជបួរបតិភូបេតថកាវ ងសុដីនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិន 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
នារបសៀលដថងទ២ី៤ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានទទលួជួប 
គណៈរបតិភូរដឌសភា បេតថកាវ ងសុីដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចិន ថដលដឹកនាាំបដ្ឋយ បោករស ី HE LONGQUN របលន 
គណៈកមមការកិចចការជនជ្ញតភិាគតិចដនរដឌសភាបេតថកាវ ងសុី។  
 
ពិធីជួបពិភាកាបនោះ គណៈរបតិភូរដឌសភាបេតថកាវ ងសុ ី មានបាំណងថសវងយល់អាំពីបបសកកមមរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និង 
ផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍ពីគប បៅវញិបៅមកបលកីិចចការងាររគប់រគង អភិរកសជួសជុល និង អភិវឌណន៍វស័ិយបទសចរណ៍ 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
ជ្ញកិចចបឆលីយតប ឯកឧតឋមអគគនាយកបានជរមាបជូនគណៈរបតិភូអាំពីសមទិនផលនានាថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសបរមចបាន 
បដ្ឋយរមួទាំងកិចចសហ្របតិបតថិការជ្ញមួយសាទ ប័នអនថរជ្ញត ិ កបុងរកបេណឍ បទវភាគ ី និង រកបេណឍ អាយសុសុីអីងគរ។ 
ជ្ញមួយគប បនោះថដរ ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានផថល់ជូននូវឯកសារគតយុិតថបគល ថដលពាក់ព័នននឹងសមតទកចិចរបស់អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា បហ្យីក៏បានអបញ្ជ ីញរកុមការងារជាំនាញរបស់បេតថកាវ ងសុីមកទទួលយកនូវបទពិបសាធន៍ដនកិចចការងារបដ្ឋយ 
ផ្អធ ល់បៅអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានាបពលខាងមុេ៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាទទលួជបួពិភាកាជ្ញមយួគណៈរបតិភូចិនអាំពីការជសួជុលអភិរកសរបាសាទតាថកវ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានអនុញ្ញដ តឱ្យ បោកសាស្តសាថ ចារយ Huang Kezhong 
អបកជាំនាញជ្ញន់េពស់ដនបណឍិ តសភាចិនសរមាប់បបតិកភណឍ វបផធម៌ រមួទាំងរកមុការងារចូលជួបសថមថងការគួរសម និង 
ពិភាកាអាំពគីបរមាងជសួជុលអភិរកសរបាសាទតាថកវ។ 
 
បៅកបុងជាំនបួពិភាកាបនោះ បានបផ្អថ តសាំខាន់បលីថផបកបបចចកបទសជ្ញពិបសសពរងឹងរចនាសមពននកាំពូលទាំង ៥ដនរបាសាទ 
តាថកវ ផលូវចូលបខាល ងទវ រថផបកខាងបកីត និងសាំណឹកបៅបលចីមាល ក់ថម ថដលរតូវបធវកីារសិកា និងជួសជុលឱ្យបានទន់បពលមុន 
នឹងរងនូវការេូចខាតបរចីនជ្ញងបនោះ។ 
 
បោកសាស្តសាថ ចារយ Huang Kezhong ជ្ញអបកជាំនាញមាប ក់ថដលលល ប់បានមកដល់តាំបន់អងគរបលីកដាំបូងបៅឆ្ប ាំ១៩៨៩។ 
បោកសាស្តសាថ ចារយបានរ ាំឭកផងថដរថា បបីបរបៀបបធៀបពឆី្ប ាំ១៩៨៩មកដល់បចចុបផនបបនោះ បឃញីថាតាំបន់អងគរពតិជ្ញមាន 
ការរកីចបរមីនខាល ាំងណាស់ទាំងថផបករគប់រគង ថផបកអភិរកស ជួសជុល និងការបរៀបចាំវស័ិយបទសចរណ៍ ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ 
អងគរក៏ជ្ញកថនលងថដលរបមូលផថុ ាំបៅបដ្ឋយកិចចសហ្ការអនថរជ្ញតិជ្ញបរចីនសាទ ប័ន រមួទាំងរបបទសចនិក៏មានវតថមានបៅទបីនោះ 
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ថដរ ថដលបនោះក៏ជ្ញឱ្កាសមួយបដីមផផី្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍ ចាំបណោះដឹង ជាំនាញ បបចចកបទសបលីការងារអភិរកស ជួសជុលរវាង 
ភាគីចិន និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាដ៏លាបាំផុតដូចគប ។  
 
បោកសាស្តសាថ ចារយបនថបទៀតថា បបសកមមជសួជុលរបាសាទតាថកវគឺ្ នដល់ការពរងឹងរចនាសមពននកាំពូលទាំង៥របស់ 
របាសាទតាថកវ ពិបសសកាំពូលបៅទិសឦសាន ថដលរងនូវភាពរទុឌបរទម ទមទរឱ្យមានការជួសជុលពរងឹងឱ្យបានមាាំ 
ទាំ។ ជ្ញមួយគប បនាោះរចកទវ រខាងបកីត ក៏មានបញ្ញហ ថដរ បបីមិនយកចិតថទុកដ្ឋក់ ជួសជុលឱ្យបានទន់បពលបវោបទវាអាច 
បងាបរគោះថាប ក់បៅបពលណាមយួមិនខាន។  
 
បថនទមពីបនាោះ អបកជាំនាញជ្ញន់េពស់ដនបណឍិ តសភាចិនសរមាប់បបតិកភណឍ វបផធម៌ក៏បានបងាហ ញពីចាំណាប់អារមមណ៍បលកីារ 
សឹកបរចរលឹដនចមាល ក់ថមបៅរបាសាទតាថកវ ជ្ញពិបសសរតូវបរជីសបរសីសមាភ រៈជសួជុល នងិ តាមដ្ឋនថាបតីសមាភ រ:បនាោះសម 
រសបនឹងបរបីជ្ញមួយថមធមមជ្ញតបិនាោះថដរឬបទ? មិនថតប៉ាុបណាត ោះ ភាគីចិនក៏មានបាំណងអបញ្ជ ីញភាគីកមពុជ្ញបៅសិកាបរៀន 
សូរត និងថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍បលកីិចចការងារអភិរកសជួសជុលចមាល ក់ថមបៅរបបទសចិនផងថដរ។ 
 
បឆលីយតបនងឹសាំបណីរដ៏លាខាងបលី ឯកឧតថមអគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានថថលងអាំណរគុណដល់អបកជាំនាញជ្ញន់េពស់ 
របស់របបទសចិនថដលបានចាំណាយបពលបវោ និងកមាល ាំងកាយចិតថកបុងការចូលជបួសថមថងការគួរសម និងពិភាកាពីការ 
ជួសជុលរបាសាទតាថកវ។ ឯកឧតថម គាំរទោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះការបបងាតីឱ្យមានឱ្កាសផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍ បបចចកបទស 
ដនការជួសជុលកាច់ចមាល ក់រវាងភាគីអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា-ចិន បដីមផរីមួគប បធវីកិចចការអភិរកស ជួសជុលរបាសាទកបុងតាំបន់អងគរ 
ឱ្យកាន់ថតបានលារបបសីរ ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បរតៀមេលួនរចួរាល់ផងថដរកបុងការទទលួយកការផ្អល ស់បថូរបទពិបសាធន៍ពីអបក 
ជាំនាញចិន ឬនិសសតិចនិថដលមានបាំណងចង់សកិាបរៀនសូរត ថសវងយល់ពកីិចចការទាំងបនោះ។ 
 
ឯកឧតថមអគគនាយកក៏បានបលកីប ងីបទៀតថា បៅតាំបន់អាសុីអាបគបយ ៍ អបកជាំនាញអភិរកសថមរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
រតូវបានអនថរជ្ញតិទទួលសាគ ល់ថាមានសមតទភាពជាំនាញេពស់ ថតបទោះជ្ញោ៉ា ងណា ក៏ទមទរឱ្យមានការបរៀនសូរតពីគប  
បៅវញិបៅមកបនថបទៀត ពីបណាថ ដដគូបរបទស ពិបសសពភីាគីចិនថដលមានជាំនាញថថរកាកាច់ចមាល ក់ថម ។ ឯកឧតថមក៏ 
អរគុណដល់រកុមការងារ CSA របស់របបទសចិន ថដលបានសហ្របតិបតថិការោ៉ា ងលាជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជសួជុល 
របាសាទនានាបៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងឹផថល់នូវកិចចសហ្របតិបតថកិាររគប់សពវថបបោ៉ា ង 
ដល់រកុមការងារ CSA កបុងកិចចការអភិរកសទាំងអស់។ បលីសពីបនោះបទៀត បបីរកុមការងារភាគីចិនរតូវការជាំនយួពីអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាកបុងកិចចការអភិរកស ជួសជុលបៅរបាសាទរពោះវហិារ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏រពមជយួកបុងកចិចសហ្ការបនាោះផងថដរ៕ 
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ការអប់រ ាំបរសិាទ នគឺរតវូបណថុ ោះគាំនិតពីបកមងៗ បហ្យីបផថមីបចញពីបយងីរគប់គប ! 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
អងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានសហ្ការនឹងសាទ ប័នលនាគុណភាពដនរបបទសជប៉ាុន 
(JQA) បបីកវគគអប់រ ាំបរសិាទ នដល់កុមារបៅសាោបឋមសកិាបរគីល សទិតកបុងឃុាំសាវ យបចក រសុកអងគរធាំ បេតថបសៀមរាប 
នារពឹកដថងទ២ី៤ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០៦។  
 
កមមវធិីអប់រ ាំបរសិាទ នដល់កុមាររបស់សាទ ប័នលនាគុណភាពរបបទសជប៉ាុន បានចាប់បផថីមតាាំងពីឆ្ប ាំ២០១១មកបមល៉ាោះ បដ្ឋយ 
អនុវតថបាន៧សាោបហ្យីបៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ ថតបនោះបលីកទ១ីសរមាប់សាោបឋមសិកាបរគីល ។ រកុមការងារបាន 
បរៀបចាំវធិីសាស្តសថងាយៗ សបាយៗបដីមផបីបរងៀនដល់សិសស រមួទាំងបលងថលផងកមានថថដលបងាប់ន័យ អប់រ ាំពាក់ព័នននឹង 
ការងារថថរកាបរសិាទ ន បៅកបុងតាំបន់ភូមសិាស្តសថរបស់េលួនឱ្យបានលា។ បរៅពីបនោះរកុមការងារបានឱ្យកុមារបរសីរបលនបទ 
បដីមផអីនុវតថជ្ញរកុមរយៈបពល៣ថេ បហ្យីចុងបរកាយនងឹមានការវាយតដមលរបលនបទថដលលាបដីមផថីចកបណតសរបសរីដល់ 
រកុមកុមារណាថដលទទួលបានជ័យោភីបៅថេកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេបនោះ។  
 
បោករគ ូ ស ុង ស ូ នាយកសាោបឋមសាោបរគីល បានសថមថងនូវបសចកថីរកីរាយចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងសាទ ប័ន 
JQA ថដលបានយកទីបនោះជ្ញបគលបៅអប់រ ាំបរសិាទ ន បដីមផបីបងាីនចាំបណោះដឹងបថនទមដល់សិសស ។ បោករគូបនថបទៀតថា 
ការយកចិតថទុកដ្ឋក់បលីបរសិាទ នជ្ញថផបកមយួដ៏សាំខាន់កបុងការរស់បៅរបចាាំដថងបដ្ឋយមិនអាចខានបាន ។ កបុងបនាោះថដរ 
បោករគូក៏បានជាំរុញ និងបលកីទឹកចតិថសសិសឱ្យចូលរមួសមាា តបរសិាទ នកបុងសាោ ឱ្យពកួបគបចោះទុកដ្ឋក់សាំរាមបានរតឹមរតូវ 
និងចូលរមួសមាា តកបុងសហ្គមន៍ផងថដរ បធវីឱ្យសហ្គមន៍មានការចាប់អារមមណ៍ និង ផ្អល ស់បថូរឥរោិបថរបស់ពួកគត់ជ្ញ 
ខាល ាំង។ ជ្ញលទនផលតាមរយៈការបណថុ ោះគាំនិត ការអប់រ ាំ ការបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដឹង និងសារៈសាំខាន់ដនការសមាា តបរសិាទ ន 
កនលងមក បានបធវីឱ្យបកមងៗចាប់អារមមណ៍និងចូលរមួោ៉ា ងសកមម។  
 
តាមរបសាសន៍របស់ បោក Satoru Kishino របលនទទលួេុសរតូវចាំបពាោះសងគមរបស់រកមុហ្ ុនបៅរបបទសជប៉ាុន 
និងជ្ញរបលនរបតបិតថិរបស់សាទ ប័ន JQA បានបញ្ញជ ក់ថា សាទ ប័នបោកបានបធវីការងារបនោះជ្ញមយួរកសងួអប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបដីមផពីរងីកទិសបៅអប់រ ាំបរសិាទ នឱ្យបានទូទាំងឧទានអងគរ កបុងបាំណងឱ្យកុមារបចោះគិតគូរ 
បដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ  និងបចោះរសឡាញ់ ថថរកាបរសិាទ នបដ្ឋយេលួនឯងតាាំងពតូីចបៅ ។ បោកបញ្ញជ ក់ថដរថា ការបរជសីបរសី 
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កុមារមកអប់រ ាំ គឺងាយរសួលជ្ញងមនុសសចាស់ បរពាោះបនាធ ប់ពីបរៀនសូរត ឬដឹងឮបហ្យី ពួកបគនឹងអនុវតថភាល ម។ កាលណាពួក 
បគដឹង បគរសឡាញ់ បគចូលចតិថ បគនឹងថថរកាបដ្ឋយយកចតិថទុកដ្ឋក់ បហ្យីកុមារទាំងបនោះនឹងកាល យជ្ញគាំរូលាកបុងការថថរកា 
បរសិាទ ន និងជួយអប់រ ាំដល់កុមារដដទបទៀតផងបៅកបុងតាំបន់ ក៏ដូចជ្ញរបបទសកមពុជ្ញទាំងមូល។ តាមការសបងាតជ្ញក់ថសថង 
បលីសាោបគលបៅកនលងមក បឃញីថាលទនផល គឺលារបបសីរ ថតោ៉ា ងណាបនថបទៀតបនាោះ វាក៏អារស័យបលេីលួនពកួបគថដរ 
បរពាោះការសមាា តបរសិាទ នមិនថមនបធវីមួយដថងចប់ប យី បហ្យីរតូវបណថុ ោះគាំនិតពីបកមងៗ នងិបផថីមបចញពីបយងីរគប់ៗគប ! 
 
បោក បភាគ បញ្ញដ  បលខាធិការដនអងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរ (EMS) របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបញ្ញជ ក់ថា 
បោកពិតជ្ញបពញចតិថ និងគាំរទោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះកមមវធិីអប់រ ាំបនោះ ។ កមមវធិីបនោះបធវឱី្យកុមារបានរមួចាំថណកោ៉ា ងសកមមកបុង 
ការថថរកាបរសិាទ នទាំងបៅសាោបរៀន និងលាំបៅឋានរបស់ពួកបគផ្អធ ល់។ វគគសិកាបនោះនឹងនាាំឱ្យបគដងឹចាស់ព ី បដីមបហ្តុ 
បញ្ញហ របឈម ចូលរមួបបញ្ចញសកមមភាព ការបរៀបថផនការ និងការបដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ នានាចាំបពាោះបរសិាទ នឱ្យបានលារបបសីរ 
បហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បៅថកផរពួកបគជ្ញនិចចបដមីផតីាមដ្ឋនសកមមភាពសិកា និងជយួពនយល់ រពមទាំងសហ្ការោ៉ា ង 
ជិតសបិទនជ្ញមួយបោករគ ូអបករគូ និងសាទ ប័នJQA សាំបៅបធវោី៉ា ងណាឱ្យកុមារកបុងតាំបន់អងគរមានការយល់ដឹងពីបរសិាទ នេពស់ 
បហ្យីបរសិាទ នកបុងតាំបន់អងគរក៏បានសាា តរគប់បពលថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួរពោះសងឃបធវកិីចចសាសនានិងបធវីរបងព័ទនគល់រគញូងថដលបៅសល់ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ       
 
នារពឹកដថងទ២ី៥ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសហ្ការនឹងបណាថ ញរពោះសងឃឯករាជយបដីមផយុីតថធិម៌សងគម 
បានរបារពនពធិីសាសនា និងបធវីរបងព័ទនគល់រគញូងថដលរតវូបានជនបលមីសលចួអារកាត់កាលពីបពលថមីៗកនលងបៅបនោះ។ 
 
ពិធបីនោះរតូវបានបធវីប ងីបដីមផបីឆលីយតបនឹងជាំបនឿរបស់របជ្ញពលរដឌ និងបដីមផកីារពារគល់រគញូងថដលបៅបសសសល់ទុកជ្ញ 
សាល កសាប មរបវតថិសាស្តសថ ដនបដីមបឈកីរមកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ រពមទាំងការពារកូនរគញូងថដលបានដុោះប ងីរតង់ 
គល់ចាស់បនាោះ។ 
 
រពោះបតជគុណ បូរ បបត សមាជិករកុមបណាឋ ញរពោះសងឃឯករាជយបដីមផយុីតថិធម៌សងគមមានបថរដីកាថា បដ្ឋយសារ
រគញូងមួយបដីមបនោះជ្ញបដីមបឈថីដលអបករសុកលល ប់មានជាំបនឿបន់រសន់ពីមុន បយងីចង់បាំបពញកចិចសាសនាជូនពួកគត់ 
និងសុាំឲ្យគត់យកការេឹងសមារបនាោះមកជ្ញការរមួចាំថណកថថរកាវញិ។ ជ្ញក់ថសថង ដថងទី២៤កនលងបៅបនោះ បយងីបានដឹក 
នាាំពួកគត់ដ្ឋាំកូនរគញូងចាំនួន១០០បដីមបៅកបុងវតថថមីដាំរថីសនជ័យរចួរាល់បហ្យីថដរ។ 
 
ឯកឧត្ដម ហង់ ទៅ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមានរបសាសន៍កបុងពិធីបនោះថា ការអភិរកសថថទាំ និងដ្ឋាំប ងីវញិ 
ដរពបឈកីបុងឧទានអងគរគឺជ្ញសកមមភាពថដលបយងីថតងបធវជី្ញរបចាាំ ។ បយងីមានការបសាកសាថ យបដីមរគញូងមួយបដីមថដល 
បានបាត់បង់បៅ ថតបពលបនោះបយងីបឃញីដុោះកូនរគញូងថមដុីោះប ងី បទីបបយងីសបរមចបធវីរបងការពារ កុាំឲ្យអបកមកបមីល 
ប ងីជ្ញន់ ។ មា៉ាងបទៀត បយងីក៏បានសហ្ការជ្ញមួយរពោះសងឃបធវីពិធសីាសនាបដមីផតីរមូវតាមរបជ្ញពលរដឌ ថដលគត់ 
ចង់បាន។ 
 
ជ្ញមួយគប បនោះថដរឯកឧតថមអគគនាយករងក៏បានបងាហ ញអាំពីបបសកកមមការពារដរពបឈកីបុងឧទានអងគរ ថដលសមផូរបដ្ឋយ 
របបភទបឈជី្ញង១៨០របបភទ។ បយងីមិនថមនអភិរកស និងដ្ឋាំប ងីវញិថតរបបភទបឈកីរមដូចជ្ញរគញូង ជ្ញបដីមថតមយួមុេ 
បទបយងីបានដ្ឋាំកូនបឈរីាប់មុនឺបដីមជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំកបុងឧទានអងគរ និងថចកចាយតាមវតថ និងសហ្គមន៍នានាបដីមផ ី ចូលរមួ 
ដ្ឋាំផងថដរ៕ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីី ការដឹកសមាភ រៈ និងការចល័តបរគឿងចរកចូលការដ្ឋឌ នសាងសង់សាព នបថណថ តទឹក 
បបណាថ ោះអាសនបជាំនសួសាព នហាលរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងអងគការសុេភាពពិភពបោកផសពវផាយកមមវធីិភូមិដ្ឋឌ នគម នថផសងបារ ី
បៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯកបដីមផបីលកីកមពស់សុេភាពរបជ្ញជន! 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
របជ្ញជនរបមាណ១៥០នាក់ ជ្ញអបកភូមិរុនតាឯក រមួទាំងបមភូម ិ បមឃុាំ បៅហាវ យរសុកបនាធ យរស ី បានចូលរមួកមមវធិ ី
ភូមិដ្ឋឌ នគម នថផសងបារ ី ថដលបរៀបចាំបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមួយអងគការសុេភាពពិភពបោក និងរកសួងសុខា 
ភិបាល កាលពីរពកឹដថងទ២ី៥ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក មានរបសាសន៍ 
ថា បនោះជ្ញយុទននាការផលូវការបលីកទ១ីដនការផសពវផាយពភូីមិដ្ឋឌ នគម នថផសងបារដីល់អបកភូមិ បដីមផអីប់រ ាំរបជ្ញជនបៅទីបនោះឱ្យ 
បានយល់ដឹងពីបរគោះថាប ក់ ដនការជក់បារដីល់េលួនឯង រគួសារ និងសហ្គមន៍ បហ្យីក៏បដីមផបីងាា រអបកខាងបរៅ ថដលមក 
ទសសនាបៅទីបនោះកុាំឱ្យមានការជក់បារផីងថដរ។ 
 
ឯកឧតថមបនថបទៀតថា កនលងមកបរៅពីអប់រ ាំថផបកវន័ិយ បរសិាទ នដល់របជ្ញជន កមមករ និងបុគគលិកថមីបហ្យី រកុមការងារ ក៏មិន 
បភលចអប់រ ាំពីបរគោះថាប ក់ដនការជក់បារដីល់ពួកគត់ថដរ ថថមទាំងបានបណថុ ោះបណាថ លបុគគលិកនិងថចកសធីកក័ររបឆ្ាំងនងឹការ 
ជក់បារថីថមបទៀត។ បយងីមិនអាចបងខាំគត់ឱ្យឈប់ជក់បារបីានភាល មៗបទ ថតបៅបពលគត់យល់ដងឹនិងបចោះរសឡាញ់អាយុ 
ជីវតិរបពននកូនគត់ គត់នឹងឈប់ជក់បារបីដ្ឋយេលួនឯង។ ដូបចបោះបហ្យីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានផសពវផាយោ៉ា ងទូលាំទូោយ 
ទាំងបៅទីបនោះ កថនលងការោិល័យធាំ តាំបន់អងគរទាំងមូល និងរកមរបតិបតថអិងគរបទៀតផង បហ្យីក៏បានទទួលបជ្ញគជ័យគួរ 
ឱ្យកត់សមាគ ល់។ 
 
បោក យុលិ ដ្ឋរា៉ា វុធ មស្តនថីដនអងគការសុេភាពពិភពបោក បានបលកីប ងីពផីលប៉ាោះពាល់ដនថផសងបារថីា ជក់បារ១ីបដីម 
គឺបនទយជីវតិអស់៧នាទ ី បហ្យីបារ១ីបដមីមានជ្ញតិគីមពុីលជ្ញង៧០០០សារលតុ ថដលអាចបងាបរគោះថាប ក់ដល់សុេភាព 
ដូច ជ្ញមហារកីសតួ បបោះដូង សរដសរបសាទជ្ញបដីម។ ការជក់បារមីនិរតឹមថតបងាបរគោះថាប ក់ដល់ថតអបកជក់បទ អបករសូប 
ថផសងបារក៏ីទទួលផលប៉ាោះពាល់ខាល ាំងដូចគប  ពិបសសស្តសថីមានដផធបពាោះនងិទរក។ បោកបនថបទៀតថា បោងតាមរបាយការណ៍ 
អងគការសុេភាពពិភពបោកបានបញ្ញជ ក់ថា កបុង១ដថងមនុសសសាល ប់៣០នាក់ បហ្យី១មុនឺនាក់កបុង១ឆ្ប ាំ បដ្ឋយសារថតបរគោះ 
ថាប ក់ដនការជក់បារ។ី ការជក់បារមីិនបាននាាំផលចាំបណញអវដីល់េលួនប យី គឺមានថតខាតបង់ទាំងថវកិា សុភមងគលកបុង 
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រគួសារ ប៉ាោះពាល់សុេភាពផ្អធ ល់េលួន និងរគួសារទាំងមូល។ បពលេលោះបទៀត បរពាោះថតបារបីយងីរតូវបាត់បង់សុេភាពថដល 
លល ប់លាឬកាត់នូវអវយវៈណាមយួដនរាងកាយ គឺវាមិនសមនងឹតដមលដនការលោះបង់បលីរបស់ថដលនាាំបរគោះថាប ក់ដូបចបោះបសាោះ។ 
 
បោក ហុ្ក បេៀវ របលននាយកដ្ឋឌ ននតីិកមមដនរកសងួសុខាភិបាល បានរបាប់ថា វធិីផ្អថ ច់បារមីួយថដលលាបាំផុត គឺការតាាំង 
ចិតថបដ្ឋយេលួនឯង និងបៅឱ្យឆ្ង យពីវា។ បថនទមពីបនាោះបោកក៏បានបលីកប ងីពីចាប់ មួយចាំនួនថដលពាក់ព័នននឹងអបកជក់ 
បារ ីតួនាទអីបកមានសមតទកិចច ទីកថនលងថដលហាមជក់បារ ីរមួនឹងការផ្អកពិន័យផងថដរ។ 
 
បោក រពាំ ច័នធគរី ី បុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបរៀបរាប់ពីអតតីកាលដនការរប ូកកបុងថផសងបារថីា េញុ ាំបចោះជក់បារបីដ្ឋយ 
សារបៅជុាំវញិេលួនមានអបកបចោះជក់ បហ្យីឮចាស់ៗថាជក់បៅសុេភាពលា សបាយ  ូយ ក៏មានចតិថសាកលផងបដ្ឋយចាប់ 
បផថីមពីវលលិ៍ជុយ។ បនាធ ប់មកជក់សក់បពាត និងលួចថាប ាំខាល ាំងោយៗហូ្បមលូរមកមូរនឹងរកដ្ឋសជក់ បដ្ឋយោក់បាាំងមិន 
ឱ្យថម៉ាឪដឹង។ ការជក់ដាំបូងពតិជ្ញពិបាកថមន វលិមុេផង កាួតចបងាា រផង ថតលុោះធាំប ងីបចោះផឹកបចោះសុីកបុងហ្វូង បគក៏បបួល 
១បដីម២បដីមបៅ បឃញីបគបងហុយថផសងេមួលខាម ញ់ ូយ ក៏បធវីដូចបគ ក៏បចោះបបញ្ចញថផសងតាមបាំពង់ក តាមរចមុោះ បឃញីថា 
 ូយ រសួលេលួន បហ្យីឆ្ង ញ់ថមន។ លុោះបចញបធវកីារមានលុយេលួនឯង បៅបពលពិបាកចិតថនឹងការងារឬបរឿងអវមីួយ ក៏ជក់ 
បនលប់ឱ្យវាពតិជ្ញធូររសាល នងិរសស់រសាយ ក៏ជក់រហូ្តដកឃាល មិនរចួ មូយដថងអស់កនលោះកញ្ច ប់ក៏មាន។ ជក់យូរៗបៅបធវីឱ្យ 
េញុ ាំតឹងរទងូ ពុលេលួនឯង បឈងៀមេលួនឯង បដីរជ្ញមួយបគធុាំកលិន ក៏បកីតចតិថខាម សបគ បហ្យីមិនរសួលេលួនផងបនាោះ េញុ ាំក៏តាាំងចតិថថា 
ឈប់ជក់តាាំងពីបពលបនាោះមក។ េញុ ាំបបថជ្ញញ មិនរប ូកកបុងថផសងបារបីនោះបទៀតបទ! េញុ ាំគាំរទយុទននាការគម នថផសងបារ ី បដីមផបីលីក 
កមពស់សុេភាពមនុសសកបុងរគសួារេញុ ាំ និងសហ្គមន៍េញុ ាំ! 
 
អបកមងី ឆ្ត សុណីាត អាយុ៤៤ឆ្ប ាំ ជ្ញអបកភូមិរុនតាឯក បានរបាប់ពីកងវល់របស់េលួនថា បថីេញុ ាំជក់បារជី្ញង២០ឆ្ប ាំបហ្យី 
តាាំងពីបរៀបការរចួ បហ្យីពីមយួដថងបៅមួយដថងកាន់ថតខាល ាំងប ងីៗ។ រាល់ដថងបនោះគត់កាកខាល ាំងណាស់ ឱ្យបៅមនធីរបពទយក៏មិន 
បៅឱ្យឈប់ជក់ក៏មនិឈប់។ គត់ក៏បានដងឹថដរពផីលប៉ាោះពាល់ដនការជក់បារថីដរ ថតគត់ដ្ឋច់ខាតគត់ថាមិនឈប់ េញុ ាំ 
ពិបាកចតិថ បហ្យីបសធីរថតថលងលោះគប បដ្ឋយសារថតគត់មនិឈប់ជក់ េញុ ាំអាណិតកូន បរពាោះវាបៅបកមង វាងាយរងបរគោះថាប ក់ 
ណាស់។ ចុងបរកាយបងរសបីនថថា បបីរសឡាញ់អាយុជីវតិេលួនឯង រគួសារ រតូវបចៀសឱ្យឆ្ង យពីបារ!ី បនាធ ប់ពីបានចូលរមួ 
បៅកបុងយុទនការគម នថផសងបារបីនោះបហ្យី គត់សងឈមឹថាបថីគត់នឹងយល់ដឹងពីបរគោះថាប ក់បនោះ បហ្យីឈប់ជក់បារ ី បដីមផសុីេ 
ភាពេលួនគត់ កូន និងរគួសារទាំងមូល៕ 
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ការចុោះអនុសសរណៈដនការបោគយល់បលកីដាំបូងរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងវទិាសាទ នជ្ញតិ នរវទិា 
និងរបវតថិវទិាដនសហ្រដឌមិុចសុចិកូ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
កាលពីដថងទី២២ ដល់ដថងទ ី២៦ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅទីរកុងមុចិសុចិកូដនសហ្រដឌមុិចសុិចកូ មានបរៀបចាំកិចចរបជុាំអនថរ 
ជ្ញតិបលីកទី១សថីពីសារមនធីរបុរាណវទិា។ កិចចរបជុាំបនោះបានបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយសាទ ប័នជ្ញតិ ដនសហ្រដឌមុិចសុិចកូថដលមាន 
ប ម្ ោះថា វទិាសាទ នជ្ញត ិ នរវទិា និងរបវតថិវទិា (National Institute of Anthropology and History បៅកាត់ថា 
INAH)។ វទិាសាទ ន INAH មានបបសកកមមពិបសសកបុងការងាររសាវរជ្ញវ អភិរកស ការពារ និងផសពវផាយអាំពីបុបររបវតថ ិ
បុរាណវទិា នរវទិា របវតថិសាស្តសថ និងបបតិកភណឍ របស់របបទស មុិចសុិចកូ។ របបទសធាំៗមួយចាំនួនថដលបានចូលរមួកបុង 
កិចចរបជុាំអនថរជ្ញតិបនោះមានដូចជ្ញ៖ បអសា៉ាញ ទួគី បពរ ូបរបសុីល ហូ្ ង់ដ៍ និងរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ។  
 
គណៈរបតិភូដនរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ ថដលដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បានទទលួការអបញ្ជ ីញពីរកសងួវបផធម៌ដនសហ្រដឌមុិចសុចិកូ បដីមផចូីលរមួថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ កបុងការរគប់រគង 
បបតិកភណឍ វបផធម៌ បុរាណវទិា និងបទសចរណ៍វបផធម៌ថដលសពវដថងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបាន និងកាំពុងបាំបពញបបសកកមម 
ោ៉ា ងមមាញឹកកបុងកិចចការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នអងគរកបុងរកបេណឍ បបតកិភណឍ ពិភពបោក។ 
 
បរកាមការដឹកនាាំដ៏រតឹមរតូវដនរបមុេរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ រតូវបានសហ្គមន៍អនថរជ្ញត ិ ទទួលសាគ ល់ថា 
ជ្ញបបតិភណឍ ពភិពបោកថដលមានការរគប់រគងបរកាមការយកចិតថទុកដ្ឋក់េពស់ពសីាំណាក់អបក ជាំនាញជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញត ិ
ជ្ញពិបសសអងគការយូបណសាូ កបុងកិចចការពារអភិរកស និងអភិវឌណន៍បដ្ឋយចីរភាព។ ថផាកបលី បទពិបសាធន៍ទាំងបនោះបហ្យី 
បទីបរកសងួវបផធម៌ដនសហ្រដឌមុិចសុិចកូ អបញ្ជ ីញគណៈរបតិភូពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផបីងាហ ញអាំពីបទពិបសាធន៍ 
និងសមទិនផលដនការរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នពភិពបោកអងគរ។ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ ថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ 
បរកាមរបលនបទ “ការរគប់រគងបទសចរណ៍បៅរមណីយដ្ឋឌ នពភិពបោកអងគរ” និង បោក ល ី វណាត  បធវីបទបងាហ ញសថីព ី
“អងគរជ្ញរមណីយដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ ពភិពបោក នងិសារមនធរីរស់”។ 
 
កបុងដាំបណីរបាំបពញបបសកកមមបនោះ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បនាធ ប់ពបីាន 
ទទួលសិទនិរបទនដ៏េពង់េពស់ព ី សទមតចអគគមហាទសនាបត្៉ីទត្ទោ ហ ុន សសន នាយករដឌមស្តនថីដនរពោះរាជ្ញណា 
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ចរកកមពុជ្ញ បានចុោះអនុសសរណៈដនការបោគយល់មួយ រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងវទិាសាទ នជ្ញត ិនរវទិា និងរបវតថិវទិា 
របស់របបទសមុិចសុិចកូ។ អនុសសរណៈបនោះគឺសាំបៅពរងឹងកិចចសហ្របតិបតថិការ កបុងវស័ិយអភិរកសបបតិកភណឍ  វបផធម៌ 
និងអភិវឌណន៍វស័ិយបទសចរណ៍វបផធម៌ដនរបបទសទាំងពីរកមពុជ្ញ និង មុិចសុិចកូ។  
 
បោកអបកអាចថសវងរករូបភាព និងវបីដអូមួយចាំននួពាក់ព័នននឹងដាំបណីរទសសនកិចចខាងបលតីាមរយៈ Account Facebook: 
Sok Sangvar ៕ 
 

     
 

     
 

សុវតទភិាពការងារបៅកបុងការដ្ឋឌ នគឺជ្ញបរឿងសាំខាន់ថដល JASA គិតគូរជ្ញចមផង 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ       
 
ចាប់តាាំងពអីងគររតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ីជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពភិពបោកកបុងឆ្ប ាំ១៩៩២មក មានសាទ ប័នជ្ញត ិ និង អនថរជ្ញត ិ
បានចាប់បផថមីចូលមកចូលរមួអភិរកសជសួជុលរបាសាទនានាកបុងតាំបន់អងគរ។ បដ្ឋយថ ក រកុមការងាររដ្ឋឌ ភិបាលជប៉ាុន 
សរមាប់ការអភិរកសអងគរ បៅកាត់ថា JSA (Japanese Government Team for Safeguarding Angkor) ក៏បានចូល 
មកជួយអភិរកសជសួជុលរបាសាទកបុងទឧទានអងគរថដរ បដ្ឋយបានបរជីសបរសីរបាសាទបាយន័សរមាប់ជសួជុលអភិរកស 
តាាំងព ីឆ្ប ាំ១៩៩៤មកបមល៉ាោះ ។ ប៉ាុថនថចាប់ពីឆ្ប ាំ២០០៥មក JSA បានសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបងាីតសាទ ប័នរមួគប  
មួយបៅថា JASA (JAPAN-APSARA Team for Safeguarding Angkor)។ 
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បៅកបុងការជសួជុលនូវរបាងគរបាសាទបដមីផថីកលមាប ងីវញិបនាោះ បដីមផហីានិភ័យដល់កមមករ និងបភញៀវបទសចរ ការដ្ឋឌ ន 
នីមួយៗថតងថតមានរបព័ននរគប់រគងការពារសុវតទិភាពការងារដល់កមមករ និង បភញៀវបទសចរថដលចូលមកទសសនារបាងគ 
របាសាទ តាមការដ្ឋឌ នជសួជុលបនាោះបដមីផបីបញ្ជ ៀសហានិភ័យ។ បតី JASA មានរបព័ននការពារសុវតទិភាពការងារ ោ៉ា ងណា 
េលោះដល់កមមករកាំពុងបធវីការនងិបភញៀវបទសចរ ថដលចូលមកទសសនារបាងគរបាសាទកបុងការដ្ឋឌ នជួសជុលបនាោះ? 
 
បោក បសឿ សុធ ី  សាទ បតយករនិងជ្ញរបលនការោិល័យ JASA របចាាំបេតថបសៀមរាប កាំពុងជសួជុលរបាសាទបាយន័ 
ថដលជ្ញអបកបមីលេុសរតូវការងារកបុងការដ្ឋឌ នបនោះផ្អធ ល់បានឲ្យដឹងថា តាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៤រហូ្តមកដល់បចចុបផនបបនោះ មានរយៈ 
បពល២០ឆ្ប ាំបហ្យី មិនថដលមានបរគោះថាប ក់អវីមយួបកីតប ងីដល់កមមករឬបភញៀវបទសចរថដលចូលមកទសសនារបាងគរបាសាទ 
កបុងការដ្ឋឌ នជួសជុលJASAបនាោះបទ។ បនោះបដ្ឋយសារJASAបានគិតគូរពីសុវតទិភាពកមមករនិងបភញៀវបទសចរជ្ញចមផង។ 
 
បោកបញ្ញជ ក់ថារគប់កមមករថដលកាំពុងបធវីការកបុងការដ្ឋឌ ន JASA តរមូវឲ្យពាក់ឯកសណាឌ ន មួកការពារសុវតទិភាព 
មា៉ា សការពារធូលីដីថមបពលកាំពុងចាក់ដបីងាហ ប់ កាត់ថម ដ្ឋប់ថម ថវ ៉ានតាការពារកបមធចថដកបពលកាត់ថដក កាត់ថម ថសផកបជីង 
ការពារបដីរជាំពប់ថម ឬថដក និងបរគឿងការពារសុវតទិភាពមួយចាំនួនបទៀត ។ JASA ថតងថតដ្ឋស់បតឿនកមមករឲ្យពាក់បរគឿង 
ការពារសុវតទិភាពជ្ញនិចច ពួកគត់មិនហា នបធវសរបថហ្សបទ បរពាោះកមមករទាំងអស់សុទនថតជ្ញកមមករជាំនាញ និងមានបទ 
ពិបសាធន៍បរចនី ។ បបីមានកមមករណាមាប ក់មានបរគោះថាប ក់បយងីអាចនងឹបាត់បង់ធនលនមនុសសដ៏សាំខាន់ និងអាចរា ាំងសធោះ 
ដល់ការងាររបស់បយងីជ្ញមិនខាន។ 
 
ចាំថណកការការពារសុវតទិភាពជូនបភញៀវបទសចរវញិ បោកបានបលីកប ងីថា បទោះបីជ្ញការដ្ឋឌ ន JASA មានការជសួជុលរវល់ 
ោ៉ា ងណាក៏បដ្ឋយក៏ JASA មិនអាចទប់សាា ត់បិទចរាចរណ៍របស់បភញៀវបទសចរបានថដរ ។ JASA បានបធវីថផនទីបងាហ ញព ី
តាំបន់ការពារ តាំបន់បធវីការរបស់ JASA ជ្ញនិចច។ បរៅពីបនាោះJASAបបីករចកមួយចាំននួទុក ឲ្យបភញៀវបទសចរបធវីដាំបណីរទសសនា 
បានគឺមនិឲ្យរា ាំងសធោះដល់បភញៀវបទសចរបទ។ 
 
មា៉ាងបទៀត រាល់របងឬថេសដ្ឋក់ការពារសុវតទិភាព JASA បានដ្ឋក់សាល កសញ្ញដ ហាមចូល ប៉ាុថនថបបីមានបភញៀវបទសចរណា 
ចង់ដឹង បហ្យីសុាំចូល JASA អនុញ្ញដ តឲ្យចូល បហ្យី JASA នឹងជួយពនយល់គត់។ បលសីពីបនោះបទៀតបបីបភញៀវបទសចរណា 
ចង់ដឹងព័ត៌មានលមាតិ ពួកគត់អាចបៅបមីលបញ្ជ រព័ត៌មានបៅខាងតផូងរបាសាទបាយន័ ថដលមានបិទព័ត៌មានសថពីីការ 
រសាវរជ្ញវតាំបន់ជួសជុល តាំបន់ហាមឃាត់ និងតាំបន់ទសសនា៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបធវពិីធីរបងុពលចីាប់បបីកដាំបណីរការសាងសង់ 
សាព នបថណថ តទឹកបបណាថ ោះអាសនបបៅមុេរបាសាទអងគរវតថ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ      
 
រកុមការងារសាងសង់សាព នបថណថ តទឹកបបណាថ ោះអាសនប ជាំនួសសាព នហាលមុេរបាសាទអងគរវតថថដលបរគងនឹងបធវីការជួស 
ជុលដាំណាក់កាលទ២ី បានបធវីពិធីថសនរបុងពលីបដមីផបីបីកការសាងសង់បៅរពឹកដថងទី២៨ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦។ ពធិីបនោះ 
បធវីប ងីបដីមផសុីាំបសចកថីសុេចបរមីន បបញ្ជ ៀសបរគោះថាប ក់ និងសុាំមាច ស់ទកឹដីកបុងដាំបណីរការសាងសង់របស់េលួន ថដលនឹង 
ដាំបណីរការចាប់ពីដថងបនោះតបៅ។ 
 
សាព នបថណថ តទឹកបបណាថ ោះអាសនបបនោះ នឹងចាប់បផថីមពីដថងទី២៨ ថេវចិឆិកាបនោះតបៅ បហ្យីបរគងនងឹបញ្ច ប់ការសាងសង់ 
បៅថេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេ។ បពាងបថណថ តទឹកថដលយកមក សាងសង់ជ្ញសាព នបៅបពលបនោះ រតូវបាននាាំយកមកព ី
របបទសកាណាដ្ឋ ថដលមានការលនាគុណភាព និងសុវតទភិាពរតឹមរតូវពីរកុមហ្ ុនរយៈបពល៥ឆ្ប ាំ។ 
 
សូមរ ាំឭកថា សាព នហាលខាងលិចមុេរបាសាទអងគរវតថនឹងផ្អា កថលងឲ្យបភញៀវបទសចរបធវីដាំបណីរការឆលងកាត់ទាំងរសងុកបុង 
អាំ ុងបពលថដលសាព នបនោះកាំពុងដាំបណីរការជួសជុលបដ្ឋយសាកលវទិាល័យសូហ្វោី៉ា  ដនរបបទសជប៉ាុន សហ្ការជ្ញមួយ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ ការផ្អា កថលងឲ្យបភញៀវបទសចរឆលងកាត់ គឺបដីមផបីបញ្ជ ៀសបរគោះថាប ក់ និងទុកលទនភាពឲ្យរកមុការងារ 
ជួសជុលសាព នហាលបនោះបានលារបបសីរ។ កបុងដាំណាក់កាលកាំពុងសាងសង់បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសបរមចសាងសង់សាព ន 
បថណថ តទឹកបបណាថ ោះអាសនបមយួ ថដលមានទទងឹ១០ថម៉ារត និងបបណាថ យ២២០ថម៉ារត សរមាប់ឲ្យបភញៀវបទសចរអាចចូលបៅ 
ទសសនារបាសាទអងគរបានតាមធមមតា៕ 
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រកមុការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះជយួរចតូរសវូរបជ្ញពលរដឌ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ       
 
កាលពីដថងទី២៨ដល់២៩ ថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចុោះជួយរចូតរសូវ របជ្ញពលរដឌចាំនួន 
២ហ្កិតា បៅរតពាាំងបលផកី ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប។ 
 
ដឹកនាាំរកុមការងារបៅរចូតរសវូនាបពលបនាោះ មាន ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងជ្ញរបលន 
គបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បោក ភ័ន ផោល  របលននាយកដ្ឋឌ នរដឌបាលបុគគលិកនិងសមាភ រៈដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរារមួនឹងបុគគលកិ ពលករជ្ញបរចីននាក់បទៀត។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី បានបលីកប ងីថា រតពាាំងបលផកីជ្ញតាំបន់មួយបៅកបុងគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក ថដល 
សទិតកបុងថដនរគប់រគងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ របជ្ញជនបៅទីបនោះ ក៏ទទលួបានការយកចិតថទុកដ្ឋក់ពីសាំណាក់អាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាដូចគប  បលីថផបកកសិកមម ការសិកាអប់រ ាំ ការបណថុ ោះបណាថ លជាំនាញបផសងៗ និងការថចកកញ្ច ប់គាំពារ សុេុមាល 
ភាពមាតា និងទរកថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ។ មិនថតប៉ាុបណាត ោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរាក៏បានយកចតិថទុកដ្ឋក់បលីការងារសហ្គមន៍ជ្ញបរចីនបទៀតផងថដរ ដូចជ្ញបៅដថងបនោះរកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ដនគបរមាងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក រមួទាំងពលករបានចុោះមកជួយរចូតរសូវចាំននួ២ហ្កិតាបៅរតពាាំងបលផកី បដីមផជីួយ 
ពបនលឿនការរចតូកាត់ និងសរមលួបនធុកដល់របជ្ញពលរដឌបលកីារចាំណាយថវកិាជលួកមាល ាំងមកជួយរចតូផងថដរ។ 
 
ជាំនួសមុេឱ្យថាប ក់ដឹកនាាំ នងិរកុមការងារទាំងអស់ ឯកឧតថមបានចូលរមួសថមថងការសបាយ រកីរាយជ្ញមយួសាប មញញឹម 
របស់របជ្ញពលរដឌថដលទទួលបានផលរសូវថមីៗបដ្ឋយកថីបពញចិតថរគប់ៗគប ៕ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីី ការកាត់បដីមច័នធគីរងីាប់ ០១បដីម និងកាត់រកីថមករតាង ០១បដីមបៅតាម 
បបណាថ យផលូវបខាល ងទវ រតាកាវ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ       
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ផ្នែកទ ី១២ 

ប្បចផំ្ខធ្ែ ូ

របជ្ញជនភូមិោងដដកបុងឧទានអងគរទទលួបានការអប់រ ាំសថពីីអនាម័យនិងសុេុមាលភាពកបុងការរស់បៅរបចាាំដថង 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
គបរមាងសុវុឌណកិមមដនការសមាា តទឹក និងការរគប់រគងទកឹកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) ថដលជ្ញគបរមាងសហ្ការរវាងអា- 
ជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សាោបេតថបសៀមរាប និងរបបទសបារា ាំង កាំពុងថតមមាញឹកបលីការងារអប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌអាំពីការរគប់រគង 
សាំរាម អនាម័យ និងទឹកសាា តជ្ញបដីម បៅបលីភូមិចាំនួន៤កបុងឧទានអងគរ ថដលបានបរជីសបរសីជ្ញភូមគិាំរូ។ 
 
ជ្ញក់ថសថងនាដថងទ០ី១ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ មស្តនថីជាំនាញបានចុោះបៅបណថុ ោះបណាថ លរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិោងដដ ឃុាំោងដដ 
រសុកអងគរធាំ បរកាមរបលនបទ “ការទប់សាា ត់នងិការចមលងបរាគ” ។ កមមវធិីបនោះបងាហ ញរបជ្ញពលរដឌអាំពីមូលបហ្តុថដលបងាឱ្យ 
របភពទកឹអាចកេវក់បាន និងការទប់សាា ត់កុាំឲ្យមានបញ្ញហ ទកឹកេវក់បកីតប ងីកបុងសហ្គមន៍ជ្ញបដីម។ ជ្ញពិបសសបងាហ ញអាំព ី
វធិីងាយៗកបុងការរកាអនាម័យ ថដលរបជ្ញពលរដឌអាចយកបៅអនុវតថបានោ៉ា ងលាបៅតាមផធោះបរៀងៗេលួន ។ បថនទមពីបនាោះ 
ក៏បានឱ្យអបកចូលរមួថលងថលផងរបាជ្ញញ ពីការយល់ដងឹទក់ទងនឹងបមបរៀនផងថដរ។ 
 
បោករស ីដងួ ឆម បមភូមោិងដដបានសថមថងការចាប់អារមមណ៍ចាំបពាោះកមមវធិីបនោះថា បោករសីសបាយចតិថថមនថទនថដល 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា មកបណថុ ោះបណាថ លពអីនាម័យសុេភាពដល់អបកភូមនិិងគាំរទនូវកមមវធិីបនោះណាស់ បរពាោះវាឱ្យបយងីដឹង 
ពីរបភពចមលងបមបរាគនិងវធិកីារពារ ។ បោករសក៏ីលល ប់កាន់កមមវធិីអប់រ ាំសុេភាពបនោះថដរតាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៣បមល៉ាោះ និងបានអប់រ ាំ 
របជ្ញជនជ្ញបរចីនឱ្យបានយល់ដឹងពីសុេភាពនិងអនាម័យ មិនថតប៉ាុបណាត ោះក៏លល ប់នាាំគប បៅសមាា តនិងថណនាាំដល់ផធោះអបក 
ភូមិណា ថដលមនិយកចិតថទុកដ្ឋក់នងឹការរស់បៅសាា តបទៀតផង ។ បោករសីរកីរាយនងឹចូលរមួសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា កបុងការបណថុ ោះបណាថ លកមមវធិីបនោះបៅបលកីបរកាយៗបទៀត បដីមផភូីមិដ្ឋឌ នសាា ត ក៏ដូចជ្ញរបជ្ញជនមានសុេភាព 
លាកបុងការរស់បៅ។ 
 
បងរស ី សុ ីសងឹ ជ្ញអបកភូមោិងដដបានរបាប់ថា កាលពមុីនបងរសីលល ប់បានបរៀនពីការបលីកកមពស់អនាម័យ និងសុេភាព 
កបុងការរស់បៅមថង បហ្យីសបាយចិតថថដលបានបរៀនមថងបទៀត បរពាោះវាកាន់ថតឱ្យដឹងពីការចមលងបមបរាគនិងការការពារ។ 
បងរសីបនថបទៀតថា ចាំបពាោះការរស់បៅរបចាាំដថង បបីបទោះបីមិនមានអវីបរចីន ថតក៏រស់បៅសាា តគួរសមថដរ ផឹកទកឹចបរមាោះ 
ោងសមាា តដដបពលរបឡាក់មុននឹងហូ្បចុក បហ្យីអបកកបុងផធោះក៏បធវីតាមរគប់គប  បទីបមិនសូវមានអបកឈបឺដ្ឋយសាររាក 
ឈបឺពាោះអីបទ បហ្យីេញុ ាំនឹងបនថការហូ្បចុកសាា តនងិរស់បៅសាា តថបបបនោះបនថបទៀត។ 
 
បោក បអឿន សាំអុន អនុរបលនបលខាធិការដ្ឋឌ នសហ្គមន៍ និងជ្ញអបកសរមបសរមលួកមមវធិីបញ្ញជ ក់ថា ភូមិោងដដជ្ញ 
ភូមិទី៣ កបុងគបរមាងសុវុឌណកិមមដនការសមាា តទកឹនិងការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ។ ការចុោះមកផសពវផាយបៅបពលបនោះ 
គឺបដីមផឱី្យរបជ្ញជនបានដឹងអាំពីការទប់សាា ត់នងិការចមលងបរាគ បហ្យីសងឃមឹថាបរកាយពបីានទទលួការបណថុ ោះបណាថ លបនោះ 
របជ្ញជននងឹអាចអនុវតថបានទាំងអស់គប ។ បោកបនថបទៀតថា បបសកមមកបុងការអប់រ ាំរបជ្ញជនឱ្យបានដងឹពីការ ទប់សាា ត់ 
និងការចមលងបរាគបនោះ នឹងបនថបៅកាន់ភូមឃុិាំដដទបទៀតកបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបផថមីកិចចសហ្ការជ្ញមយួតាំបន់ Miyun ទីរកងុបប៉ាកាាំងដនរបបទសចិន 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
គណៈរបតិភូតាំបន់ Miyun រកុងបប៉ាកាាំងដនសាលរណរដឌរបជ្ញមានិតចនិ ដឹកនាាំបដ្ឋយបោក Jiang Xeufu អភិបាលរង 
ដនតាំបន់ Miyun បានមកជួបសថមថងការគួរសម និងពិភាកាការងារជ្ញមួយឯកឧតថមអគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
នារពឹកដថងទ១ី ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅទីសាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ ជាំនួបពភិាកាបនោះបានបផ្អថ តសាំខាន់បលលីទនភាព ថដល 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងតាំបន់ Miyun អាចនឹងបបងាីតកិចចសហ្ការគប នាបពលខាងមុេ។ 
 
កបុងបទបងាហ ញមកកាន់ថាប ក់ដកឹនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោកJiang Xeufu បានបលកីប ងីថា តាំបន់ Miyun មានចាំណុច 
បរចីនថដលដូចគប នងឹរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ដូចជ្ញ តាំបន់បនោះជ្ញចាំណុចសាំខាន់ដនមហាកាំថពងចិនថដលមានរបថវងបៅ២០០គម 
ឆលងកាត់។ បលីសពីបនោះ តាំបន់ Miyun ក៏មានសកាថ នុពលខាងកសកិមមថបបទាំបនបី មានអាងសថុកទឹកដ៏ធាំជ្ញងបគបងាស់បៅ 
អាសុ ី។ ចាំណុចទាំងបនោះបហ្យី ថដលបធវីឲ្យបភញៀវបទសចរករមបមីលរ ាំលងណាស់។ បោកចង់ឲ្យតាំបន់បនោះមានទាំនាក់ទាំនងគប  
នឹងតាំបន់អងគរ បដីមផអីាចបដ្ឋោះដូរបទពិបសាធន៍រគប់រគងពីគប បៅវញិបៅមកបាន។ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបងាហ ញគណៈរបតិភូដនតាំបន់ Miyun អាំពីកិចចការ 
សាំខាន់ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតកិាំពុងអនុវតថដូចជ្ញ ការងារអភរិកសជួសជុលរបាសាទ ការអភិវឌណបទសចរណ៍ និងការអភិវឌណ 
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សហ្គមន៍ជ្ញបដមី។ បថនទមពបីនោះ ឯកឧតថមក៏បានបងាហ ញអាំពីកិចចសហ្ការលារវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរបបទសចនិបល ី
វស័ិយ៣ សាំខាន់គ ឺ ការងារអភិរកសជសួជុលថដលកាំពុងអនុវតថបៅរបាសាទតាថកវបដ្ឋយសាទ ប័ន CSA កិចចសហ្ការថផបក 
វទិាសាស្តសថបលីការបរបីរបាស់របព័ននផ្អា យរណបពីរបបទសចនិ តាមរយៈគបរមាងសហ្របតិបតថកិារបរបីរបាស់បបចចកវទិា 
អវកាសសរមាប់អភិរកស និង រគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ ពិភពបោកអងគរ និងការអភិវឌណរបកបបដ្ឋយចីរភាពបៅ 
តាំបន់បសៀមរាប និង កិចចសហ្ការថផបកការងារកសិកមម ថដលកាំពុងអនុវតថបដ្ឋយរកមុហ្ ុន Forward បៅកបុងគបរមាងភូម ិ
ធមមជ្ញតិរុនតាឯក។ 
 
ឯកឧតថមអគគនាយបថនទមថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារកីរាយនងឹសហ្ការជ្ញមយួដដគូជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតិបលីការងាររគប់វស័ិយ 
ថដលបបរមដីល់ការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍កបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ តាមរយៈកិចចពភិាកាបៅដថងបនោះ ឯកឧតថម 
សងឃមឹថាកិចចសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងតាំបន់ Miyun អាចនឹង្នដល់កចិចចុោះរពមបរពៀងណាមួយកបុងបពល 
ឆ្ប់ៗខាងមុេបនោះ៕ 
 

     
 

     
 

ទូតអា មឺ៉ាង់សនាបបងានីកិចចសហ្របតិបតថកិារបលកីារងារបបតិកភណឍ កបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ         
 

បៅរបសៀលដថងទ១ី ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានទទលួជួបពភិាកា 
ការងារជ្ញមួយ ឯកឧត្តម Ingo Karsten ឯកអគគរដឌទូតអា មឺ៉ាង់ថមីរបចាាំបៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ។ កបុងជាំនួបពភិាកា 
បនាោះភាគីទាំងពីរ បានជថជកគប បរចីនពាក់ព័នននឹងកចិចសហ្របតិបតថកិារថដលបាននងិកាំពុងសហ្ការគប  រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា និងសាទ ប័នអា មឺ៉ាង់ ថដលកាំពុងដាំបណីរការកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
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មានរបសាសន៍កបុងជាំនបួបនាោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ បានបលីកប ងីពីការងារជ្ញបរចីន ថដលជ្ញកិចចសហ្របត ិ
បតថិការរវាងភាគអីាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងភាគីអា មឺ៉ាង។ កបុងចាំបណាមការងារទាំងបនាោះ គឺគបរមាងកមមវធិីអភិរកសថម 
ថដលជ្ញការងារទទួលបានបជ្ញគជ័យខាល ាំងបាំផុត បហ្យីរតូវបានទទលួសាគ ល់បដ្ឋយសហ្គមន៍អនថរជ្ញត ិ ជ្ញពិបសសគណៈ 
កមាម ធិការអនថរជ្ញតសិរមបសរមួលកិចចគាំពារ និងអភិវឌណន៍តាំបន់អងគរ (ICC-Angkor)។ 
 
បថនទមពីបនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ ក៏បានបកាតសរបសីរចាំបពាោះកមមវធិីអភិរកសថមបនោះថដរ បដ្ឋយកមមវធិីបនោះបានជួយ 
បណថុ ោះបណាថ លអបកជាំនាញថេមរជ្ញបរចីន ជ្ញពិបសសបានបផធរចាំបណោះដឹង និងបទពិបសាធន៍ដល់អបកជាំនាញថេមរ បដីមផអីនុវតថ 
ការងារឲ្យកាន់ថតមានរបសិទនភាពេពស់បលីជាំនាញអភិរកសថមរបាសាទបនោះ។ 
 
ជុាំវញិការងារអភិរកស និងជសួជុលរបាសាទបនោះថដរ ឯកឧតថមអគគនាយក ក៏បានបសបីបៅភាគីអា មឺ៉ាង់ ជួយជាំរុញបធវ ី
ោ៉ា ងណាឲ្យបបងាីនកិចចសហ្របតិបតថកិារថមីៗបទៀតបលីសពកីារងារថដលកាំពុងមានសពវដថង ជ្ញពិបសស ការពរងឹងសមតទភាព 
របស់អបកជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បរពាោះសពវដថងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបផ្អថ តបលីការបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសសជ្ញ 
សាំខាន់ បហ្យីទាំងបានបបងាតីមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លអងគរផងថដរ។ បលីសពីបនោះបៅបទៀត ឯកឧតថមអគគនាយក ក៏បាន 
បសបីសុាំដល់ភាគីអា មឺ៉ាង់ ជួយផថល់អបកជាំនាញការបបចចកបទសបដីមផជីួយបលីការងារបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសសក៏ដូចជ្ញ 
ការងារអភិរកស ជួសជុលរបាងគរបាសាទកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
បឆលីយតបនងឹសាំបណីរបនោះ ឯកឧត្តម Ingo Karsten ឯកអគគរដឌទូតអា មឺ៉ាង់ បានសថមថងអារមមណ៍សបាយរកីរាយ 
ចាំបពាោះលទនផលដ៏របបសីរថដលបកីតបចញពកីិចចសហ្របតបិតថកិារនានាបៅរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ ឯកឧតថមឯកអគគរដឌទូត 
ក៏បានសថមថងការបពញចិតថ និងគាំរទរាល់សាំណូមពរ និងគាំនិតផថួចបផថីមរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បហ្យីឯកឧតថមបានសនា 
ថា នឹងជាំរុញឲ្យមានកិចចសហ្របតិបតថកិារថមីៗបនថបទៀត។  
 
ឯកឧតថមក៏បានបញ្ញជ ក់បថនទមថា របបទសអា មឺ៉ាង់បានចូលរមួការងារអភិរកស និងជសួជុលកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ជ្ញង២០ឆ្ប ាំមកបហ្យី បហ្យីកិចចសហ្របតបិតថិការបលកីារងាអភិរកសបបតិកភណឍ ជ្ញការងារដ៏សាំខាន់មួយដនកិចចសហ្របត ិ
បតថិការរវាងកមពុជ្ញនិងអា មឺ៉ាង់។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ ឯកឧតថម ក៏បានទទលួយកការអបញ្ជ ីញរបស់ឯកឧតថមអគគនាយក 
បដីមផមីកចូលរមួកិចចរបជុាំ ICC-Angkor នាបពលខាងមុេ។  
 
ឯកឧតថម អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបកាតសរបសីរចាំបពាោះកិចចសហ្របតបិតថិការបនោះ បហ្យីឯកឧតថមក៏បានជាំរុញ 
ឲ្យមានការបរៀបចាំផ្អល ស់បថូរវគគបណថុ ោះបណាថ លនសិិសតកមពុជ្ញ-អា មឺ៉ាង់ ជ្ញពិបសសផថល់ឱ្កាសដល់និសសតិអា មឺ៉ាង់ កបុងការ 
មកបធវីទសសនកចិចសិកាបៅរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បដីមផថីសវងយល់ពីការងារអភិរកសបបតិកភណឍ  សាំបៅបធវីោ៉ា ងណាឲ្យយុវជន 
កាន់ថតរសឡាញ់ និងចូលរមួោ៉ា ងសកមមបលីការងារបនោះ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាជាំរញុការបលកីកមពស់សុេុមាលភាព និងជីវភាពដល់អបករសកុអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
រកុមការងារសហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថតងថតចុោះបៅតាមរសុកបគលបៅរបស់េលួនជ្ញបរៀងរាល់សបាថ ហ៍្ បដីមផបីស្តញ្ញជ ប 
ចាំបណោះដឹងអាំពីបបតិកភណឍ  ចុោះសាកសួរសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌ ចុោះផថល់បសវាកមមនានាពាក់ព័ននការសាងសង់ និងជួសជុល 
សាំណង់បផសងៗ ផថល់បបចចកបទសកសិកមម និងថសវងយល់ពីតរមូវការរបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ 
រពមទាំងបលីកកមពស់សុេុមាលភាពស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួ។ 
 
ជ្ញក់ថសថងបៅកបុងថេវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងបៅថមីៗបនោះ តាមរយៈរកុមការងារសហ្គមន៍ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបាននាាំយក 
កញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរករពមទាំងថវកិាមួយចាំននួ បៅថចកជូនស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួចាំននួ១៣៤រគួសារ 
កបុងបណាថ រសុករកុងទាំង៥កបុងបេតថបសៀមរាប រមួមាន រកុងបសៀមរាប រសុកពួក រសុករបាសាទបាគង រសុកអងគរធាំ 
និងរសុកបនាធ យរស ី។  
 
កញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និងទរកទាំងបនាោះ មានដូចជ្ញ កស្តនថក បាំពង់ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ កូនមុង 
បរសាមដដបរសាមបជីង និងបខាអាវទរកថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន 
ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថទីទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងបោកជាំទវ ។ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 580   

ជ្ញមួយគប បនោះថដរ រកុមការងារសហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដឹងសថីពីបបតិកភណឍ មានដូចជ្ញមូល 
បហ្តុដ្ឋក់តាំបន់អងគរចូលកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោក ដាំបណីរការចុោះតាំបន់អងគរកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោក ផល 
របបោជន៍ដនការចុោះតាំបន់អងគរកបុងបញ្ជ ីបបតិកភណឍ ពិភពបោក ចាប់ការពារបបតកិភណឍ  តួនាទ ីភារកិចចអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ចាំបពាោះការថថរកា ការពារ នងិអភិរកសបបតិកភណឍ  ការថថរកាទាំបនៀមទមាល ប់របដពណី ការថថរកាការពារដរពបឈ ី រពមទាំង 
តួនាទីភារកចិចរបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលជាំរុញឲ្យការចូលរមួកបុងកិចចការអភិរកសនូវសមផតិថបបតិកភណឍ ដ៏លាផូរផង់មនិអាចកាត់ 
ដថលបាន ។ 
 
បលីសពីបនោះបទៀត រកុមការងារសហ្គមន៍ ក៏បានផថល់ការអនុញ្ញដ តជួសជុលផធោះជូនរបជ្ញពលរដឌចាំននួ៣០រគសួារ ជួយ 
ឧបតទមភរបាក់ជូនរគួសាររងបរគោះបដ្ឋយសាររនធោះបាញ់ចាំននួ ២០០,០០០៛ ឧតទមភថវកិាទូក-ងចាំននួ៥រសុករកុងកបុងឧទាន 
អងគរ ថដលបានចូលរមួរបណាាំងកបុងបេតថបសៀមរាបចាំនួន ៥,០០០,០០០៛ រពមទាំងការអប់រ ាំផសពវផាយពកីារយល់ដឹង 
និងបលីកកមពស់អនាម័យ និងសុេុមាលភាពរបជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរផងថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបិទវគគបណថុ ោះបណាថ លសថពីីការបងាា រការអភិរកសបបតិកភណឍ  
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
សិកាខ កាមចាំនួន២៥នាក់ មកពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ និងរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសលិផៈបានទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ការសិកា បនាធ ប់ពីបានបញ្ច ប់វគគបណថុ ោះបណាថ លសថពីីការបងាា រការអភិរកសបបតិកភណឍ បដ្ឋយបជ្ញគជ័យ 
កាលពីរបសៀលដថងទ០ី២ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦។ កមមវធិីបនោះបរៀបចាំប ងីបៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ ល អងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា បរកាមអធិបតភីាព ឯកឧត្តម រស ់បូរ៉ា ត្ ់អគគនាយករងតាំណាងដ៏េពង់េពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់
អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ។ 
 
ថថលងកបុងឱ្កាសបនាោះ ឯកឧត្តម រស ់បូរ៉ា ត្ ់មានមតថិា ការអភិវឌណរបកបបដ្ឋយចីរភាពរតូវផារភាជ ប់ជ្ញមួយការអភិរកស 
បបតិកភណឍ  វបផធម៌ ការអប់រ ាំ និងការចូលរមួពីរគប់ភាគពីាក់ព័នន។ ការមានធនលនមនុសស និងធនលនហ្រិញ្ដវតទុរគប់រគន់ 
គឺសាំខាន់ណាស់ ជ្ញពិបសសសហ្គមន៍មូលដ្ឋឌ នរតូវមានសមតទភាពរគប់រគន់កបុងកិចចថថរកា ការពារបបតកិភណឍ  និងការ 
ទញយកផលរបបោជន៍ថផបកបសដឌកិចចពីវស័ិយបទសចរណ៍វបផធម៌ និងបបតិកភណឍ  ។ ឯកឧតថមបជឿថាសិកាខ កាមទាំងអស់ 
នឹងទទលួបានចាំបណោះដងឹ និងបទពិបសាធន៍ថមីៗជ្ញបរចីនពាក់ព័នននងឹការបងាា រការអភិរកសបបតិកណឍ  បហ្យីអាចយកចាំបណោះ 
ដឹងទាំងបនោះមកអនុវតថកបុងការងារបានសមរសប និងមានរបសិទនភាព។ 
 
បោក សយ សុភារនិធ បុគគលកិបបចចកបទសដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា របានបលីក 
ប ងីថា បោកទទលួបានចាំបណោះដឹង និងបទពិបសាធន៍ថមីៗ ជ្ញបរចីនពីការសិកាវគគបណថុ ោះបណាថ លការបងាា រ ការអភិរកស 
បបតិកភណឍ  បបីបទោះបីបោកលល ប់បានចូលរមួវគគថបបបនោះបរចីនដងកថ ី បហ្យីបោកពិតជ្ញសបាយរកីរាយខាល ាំងណាស់ 
ថដលមានឱ្កាសបានចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លដ៏មានសារៈសាំខាន់ និង មានតដមលបនោះបទៀត ។ ជ្ញមួយគប បនោះថដរ 
បោកបានអរគុណចាំបពាោះថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថដលបានបបងាីតឲ្យមានវគគបណថុ ោះបណាថ លជ្ញបរចនីបដីមផឲី្យរូបបោ
កក៏ដូចជ្ញសិកាខ កាមដដទបទៀតបានទទលួចាំបណោះថមីៗរបកបបដ្ឋយជាំនាញកបុងការជសួជុល អភិរកសមរតកវបផធម៌ជ្ញត។ិ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថដរថា វគគសិកាបនោះមានរយៈបពល៥ដថង ចាប់ពីដថងទ២ី៨ ថេវចិឆិកា ដល់ដថងទ០ី២ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
បបរងៀនបដ្ឋយបោកសាស្តសាថ ចារយ koenraad VAN BOLEN ជ្ញសាទ បតយករថផបកវសិវកមមជនជ្ញតិថប លហ្សកិ 
នាយកមជឈមណឍ លអនថរជ្ញត ិ Raymond Lemaire សរមាប់ការអភិរកស និងជ្ញរបលនថផបកបងាា រការអភិរកស រតួតពិនិតយ 
និងថថទាំរបាសាទ (UNESCO Chair of Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of 
Monuments and site) ។ 
 
វគគសិកាបនោះបធវីប ងីបដីមផអីភវិឌណចាំបណោះដឹងបថនទមដល់មស្តនថីបុគគលកិ ថដលពាក់ព័នននងឹការងារបងាា រការអភិរកស និង 
រគប់រគងបបតិកភណឍ  បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បៅបលីរទសឹថ ី និងវធិីសាស្តសថការបងាា រការអភិរកស បទពិបសាធន៍ និងការអនុវតថនូវ 
ការបងាា រការអភិរកស សារៈសាំខាន់ដនបបតកិភណឍ វបផធម៌ កិចចពិភាកានងិផ្អល ស់បថូរបទ ពិបសាធន៍ពីវធិីសាស្តសថ និងលទនភាព 
ថដលអនុវតថបានកបុងការបងាា រការអភិរកសបបតិកភណឍ  វធិីសាស្តសថការពារនងិអភិរកសបដ្ឋយបធវីការវភិាគ ការបធវីបរាគវនិិចឆ័យ 
ការពាបាលនងិការរតួតពិនិតយ ដាំបណីរការេូចខាតនិងការវភិាគការេូចខាត ការការពារនិងវធិីសាស្តសថកបុងការជួសជុល 
ថមឲ្យរកានូវភាពបដីម សមាភ រៈសាងសង់ និងបបចចកបទសសាងសង់រពមទាំងសមាភ រៈសរមាប់ជួសជុលនងិពាបាល៕ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

 582   

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចូលរមួសមាជអនថរជ្ញតិសថពីី “អរយិធម៌ពិភពបោក និងការដចបរបឌិតកបុងវស័ិយបទសចរណ៍” 
ថដលបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយអងគការបទសចរណ៍ពិភពបោក(UNWTO) និងរកសងួបទសចរណ៍ដន 
សាលរណរដឌប ុលការ(ីBulgaria) 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
កាលពីដថងទី២៩ ថេវចិឆិកា ដល់ដថងទ០ី១ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅទីរកុងសូហ្វោី៉ា ដនសាលរណរដឌប ុលការមីានបរៀបចាំសមាជ 
អនថរជ្ញតសិថីព ី “អរយិធម៌ពភិពបោក នងិការដចបរបឌតិកបុងវស័ិយបទសចរណ៍” ។ កបុងនាមជ្ញមាច ស់ផធោះបរៀបចាំសមាជបនោះ 
រកសួងបទសចរណ៍ដនសាលរណរដឌប ុលការបីានសហ្ការជ្ញមួយអងគការបទសចរណ៍ពិភពបោក (UNWTO) បរៀបចាំរពឹតថ ិ
ការណ៍ជ្ញរបវតថិសាស្តសថបនោះប ងីកបុងបគលបាំណង បដីមផពីភិាកាពីតួនាទីវស័ិយបទសចរណ៍កបុងការអភិរកស និងបលីកតដមល 
បបតិកភណឍ រូប ី និងអរូប ី ក៏ដូចជ្ញកបុងការចូលរមួផថល់ផលរបបោជន៍បសដឌកិចច និងសងគម។ សមាជបនោះមានការចូលរមួព ី
អបកជាំនាញ អបករសាវរជ្ញវ និងអបកថដលពាក់ព័នននឹងវស័ិយបទសចរណ៍ មកពី៤០របបទសជុាំវញិពិភពបោក។ 
 
តបតាមការអបញ្ជ ីញរបស់ ឯកឧត្តម Taleb Rifai អគគបលខាធិការអងគការបទសចរណ៍ពិភពបោក និង ទោកជទំាវ 
Nikolina Angelkova រដឌមស្តនថីរកសួងបទសចរណ៍ដនសាលរណរដឌប ុលការ ី ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករង 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានចូលរមួថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍កបុងសមាជអនថរជ្ញតិបនោះ បរកាមរបលនបទ “ការរគប់រគងបទស 
ចរណ៍បៅរមណីយដ្ឋឌ នបបតកិភណឍ ពភិពបោកអងគរ”។ ទាំងបនោះសបញ្ញជ ក់ឱ្យបឃញីពកីារដឹកនាាំដ៏រតមឹរតូវ របកបបដ្ឋយ 
គតិបណឍិ តរបស់របមុេរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ ថដលមាន សទមតចអគគមហាទសនាបត្៉ីទត្ទោ ហ ុន សសន នាយក 
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រដឌមស្តនថីដនរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ បទីបរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ រតូវបានសហ្គមន៍ជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតទិទលួសាគ ល់ថាជ្ញបបត ិ
ភណឍ ពិភពបោកថដលមានការរគប់រគងបរកាមការយកចតិថទុកដ្ឋក់េពស់ពសីាំណាក់អបកជាំនាញជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញត ិ រពមទាំង 
អងគការយូបណសាូ (UNESCO) និងអងគការបទសចរណ៍ពភិពបោក (UNWTO) បៅកបុងកិចចការពារអភិរកស និងអភិវឌណន៍ 
របកបបដ្ឋយចីរភាព។  
 
សូមរ ាំលកឹប ងីវញិថា សមាជអនថរជ្ញតិបទសចរណ៍ថដលបរៀបចាំប ងីបៅរកងុសូហ្វោី៉ា ដនសាលរណរដឌប ុលការបីនោះ គឺបឆលីយ 
តបបៅនឹងបសចកថីរបកាសបសៀមរាប “Siem Reap Declaration” ថដលបានអនុម័តបដ្ឋយអងគការយូបណសាូ(UNESCO) 
និងអងគការបទសចរណ៍ពិភពបោក (UNWTO) បៅកបុងមហាសនបិបាតពិភពបោកសថីព ី “បទសចរណ៍ នងិវបផធម៌” 
បរកាមរបលនបទ “ការកសាងភាពជ្ញដដគូ” ថដលបានរបរពឹតថបៅបៅបលីទឹកដីបសៀមរាបអងគរ កាលពីបដីមឆ្ប ាំ២០១៥ 
កនលងមក៕ 
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បេតថកាវ ងសុសីនាពរងឹងកិចចសហ្របតិបតថកិារបលកីារងារកសកិមមជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
បៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
របលនមនធីរកសកិមមបេតថកាវ ងសុីរបបទសចិន បានមកបាំបពញទសសនកិចចសកិាបៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក បៅរបសៀលដថងទី៣ 
ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦។ កបុងដាំបណីរបនាោះ បោក ដប សុ ី (Bai Xi) រតូវបានទទលួសាវ គមន៍ោ៉ា ងកក់បៅថ ពសីាំណាក់ ឯកឧត្តម 
មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី របលនគបរមាងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បដ្ឋយកបុងបនាោះបោករបលនមនធីរកសិកមមបេតថកាវ ងសុ ីបានសនាពរងឹង 
កិចចសហ្របតិបតថិការ បលីការងារកសិកមមរវាងភាគីទាំងពីរ ឲ្យកាន់ថតរបបសីរប ងីបៅមុេបទៀត។ 
 
ថថលងបៅកាន់របតិភូបេតថកាវ ងសុី ឯកឧត្ដម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី បានរ ាំឭកពីរបវតថ ិ និងដាំបណីរបដីមទងថដលបធវីឲ្យមានការបបងាីត 
ភូមិបនោះប ងី។ ឯកឧតឋមបានបថនទមថា ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ចាប់ពីបបងាីតប ងីបៅឆ្ប ាំ២០០៤មក មានការរកីលូតោស់ 
ជ្ញលាំដ្ឋប់ បហ្យីការរកីចបរមនីបនោះក៏មានការចូលរមួពីដដគូអភិវឌណន៍នានា កបុងបនាោះក៏មានមិតថចនិផងថដរ។ 
 
កបុងចាំបណាមដដគូអភិវឌណន៍ទាំងអស់ រកុមហ្ ុន Forword របស់មិតថចិន បានកាំពុងជួយបលីការងារកសិកមម បរពាោះសពវដថងបនោះ 
រកុមហ្ ុនមយួបនោះកាំពុងបរៀបចាំផធោះកញ្ច ក់ សរមាប់ដ្ឋាំដាំណាាំកសិកមមចរមោុះកបុងភូមិធមមជ្ញតមិួយបនោះ។ គបរមាងបនោះនងឹអាច 
ជួយរបជ្ញពលរដឌកបុងភូមជិ្ញង១០០រគួសារ មានជីវភាពលារបបសីរនាបពលដ៏េលីខាងមុេ។ 
 
ថថលងបៅកាន់របលនមនធីរកសកិមមបេតថកាវ ងសុីបទៀតថដរ ឯកឧត្ដម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ក៏បានបលីកពីចាំណុចេវោះខាតមយួចាំននួកបុង 
ភូមិរុនតាឯក ថដលជ្ញទតីាាំងបធវីកសិកមមថម។ី បញ្ញហ ទាំងបនាោះ រមួមានកងវោះខាតឧបករណ៍បបចចកបទសបធវីកសកិមម ដូចជ្ញបរគឿង 
ចរកបដីមផរីានដ ីបញ្ញហ របព័ននលរាសាស្តសថ និងកងវោះអបកជាំនាញជ្ញបដីម ទាំងបនោះបហ្យីបធវឲី្យភូមិរុនតាឯក បៅពុាំទន់មានលទន 
ភាពរគប់រគន់កបុងការផលតិផលដាំណាាំនានាបៅតាមការបញ្ញជ ទិញរបស់រកុមហ្ ុនកបុងរសកុ ។ ដូបចបោះបសបសុីាំការជយួ ពីភាគ ី
ចិនជ្ញមតិថ។ 
 
បឆលីយតបនងឹសាំបណីខាងបដីម របលនមនធីរកសិកមមបេតថកាវ ងសុ ី បានសថមថងនូវអារមមណ៍សបាយរកីរាយ និងបពញចិតថ 
បៅបពលមានឱ្កាសចូលរមួការងារជ្ញមួយរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថដលជ្ញតាំបន់បបតិកភណឍ ពភិពបោក។ បោក ដប សុ ី
បានសនាឲ្យអបកជាំនាញរបស់បោកមកសិកា បដីមផបីឆលីយតបតាមការបសបសុីាំរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។  
 
បោករបលនមនធីរកសិកមមបេតថកាវ ងសុ ី ក៏បានសនាផថល់ពូជដាំណាាំលាៗ  បដីមផមីកដ្ឋាំដុោះបៅបលីដីភូមិរុនតាឯក និងបរជីស 
បរសីពូជណាថដលមានភាពអាំបណាយផលបៅទីបនោះផងថដរ ។ បោកក៏បានសនាថានឹងផថល់អបកជាំនាញការមកផ្អធ ល់ 
របសិន បបីមានបញ្ញហ ពាក់ព័នននឹងជាំងឺបផសងៗ។ 
 
បោក ដប សុ ីបានសងាត់ធងន់ថា បោកមានជាំបនឿទុកចតិថខាល ាំង បហ្យីនិងរតួតពិនិតយបលីចាំណុចបផសងៗ បដីមផឲី្យកចិចសហ្ 
របតិបតថិការរវាងភាគីទាំងពីរកាន់ថតមានភាពលារបបសីរថថមមួយករមតិបទៀត។ 
 
គួររ ាំឭកថា ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក រតូវបានបបងាីតប ងីបដ្ឋយមានការបរជសីបរសីរបជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរឲ្យមករស់បៅ បដ្ឋយ 
សារកាំបណីនោ៉ា ងឆ្ប់រហ័្សកបុងតាំបន់បបតកិភណឍ មួយបនោះ។ បចចុបផនបមានរគួសារចាំនួន ១០៣បហ្យី ថដលរតូវបានបរជីស 
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បរសីឲ្យមកសាប ក់បៅ បដ្ឋយមានការផថល់ផធោះមួយេបង និងដីសរមាប់បធវីកសកិមម។ ដផធដសីរុបដនភូមិបនោះមានចាំនួន ១០១២ 
ហ្កិតា បហ្យីបរគងនងឹពរងកីបថនទមបទៀតនាបពលអនាគត។ បហ្ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននកបុងភូមិបនោះរមួមាន សាោបរៀន មណឍ ល 
សុេភាព វតថអារាម បហ្យីភូមិបនោះមានបងឹធមមជ្ញតិដ៏ធាំមយួ គឺបឹងជ្ញោ ថដលអាចសថុកទឹកបានរគប់រគន់សរមាប់បរប ី
របាស់បលីវស័ិយកសកិមមជ្ញបដមី៕ 
 

     
 

     
 

អងគរវតថឆ្ប ាំបនោះទទលួអតថពលកិរត់ របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងជិតមយួមឺុននាក់ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
ទិវារត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថជ្ញតិអងគរវតថ ឆ្ប ាំ២០១៦ បានចាប់បផថីម និងបញ្ច ប់បៅមុេរបាសាទអងគរវតថ នាដថងទី៤ ថេធបូ 
ឆ្ប ាំ២០១៦ បរកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទថាង ខុន រដឌមស្តនថីរកសួងបទសចរណ៍ និងជ្ញរបលនគណៈកមាម ធិការជ្ញត ិ
អូឡាាំពិកកមពុជ្ញ។ បគលបាំណងចមផងដនពិធីរត់របណាាំង បនោះគឺបដមីផកីារងារមនុសសធម៌ បបងាីតសនថិភាព មិតថភាព និង 
សុេភាពសរមាប់ទាំងអស់គប ។ 
 
បដ្ឋយភាពលផលីាញដនអងគរ អតថពលកិជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតិកាន់ថតបរចីនប ងីៗពីមួយឆ្ប ាំបៅមួយឆ្ប ាំ ។ ជ្ញក់ថសថង ទិវារត់ 
របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតិអងគរវតថបលីកទី២១ កបុងឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ 
ទទួលបានការចូលរមួពីអតថពលិករហូ្តដល់បៅ៩១៣០នាក់ ថដលមានការបកីនប ងីចាំននួ៧%បបីបធៀបនឹងឆ្ប ាំមុន។ 
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កបុងនាមជ្ញមាច ស់ផធោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចូលរមួបរៀបចាំកបុងពិធីរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងបនោះតាមរយៈការសមាា ត អនាម័យ 
បរសិាទ ន និង បបីកបភលីងកបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល បដីមផទីទលួកមមវធិដ៏ីមានសារៈសាំខាន់បនោះ។ ជ្ញមួយគប បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិ 
អបសរា ក៏បានបថងវរបភញៀវថដលចូលបមលីរពោះអាទិតយរោះឲ្យចូលតាមរចកខាងបរកាយអងគរ បដីមផបីបញ្ច ៀសការកកសធោះចរាចរផង
ថដរ។ 
 
ពិធីរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតិអងគរវតថឆ្ប ាំបនោះ ទទួលបានការចូលរមួពីសាំណាក់អតថពលិកជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញត ិ ថដលមកព ី
២៥របបទសបផសងគប  កបុងបនាោះបភញៀវជ្ញតិចាំនួនជ្ញង៤ពាន់នាក់ ។ ពិធីរត់របណាាំងមា៉ា រា៉ា តុងអនថរជ្ញតអិងគរវតថឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ 
ថចកបចញជ្ញ៣របបភទគ ឺ២១គម ១០គម និងចមាង យ៣គម៕ 
 

     
 

     
 

របាសាទតាដនថដលអបកបទសចរភាគបរចីនមិនបានបៅដល់ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
របាសាទតាដន គឺជ្ញរបាសាទមួយថដលមានបទសភាព និងរចនាប័ទមដ៏រសស់សាា ត។ មានទីតាាំងកបុងដរព និងផលូវចូលជ្ញរចក 
ផលូវលាំតូចមួយបនាោះ ដូបចបោះមិនសូវមានអបកបទសចរបរចីនបទ ថដលបានបៅដល់របាសាទមយួបនោះ។ របាសាទតាដន មានទីតាាំង 
បៅខាងបកីតរបាសាទតាថកវបឆ្ព ោះបៅខាងបជីងរបថហ្ល ៨០០ថម៉ារត ។ របាសាទតាដនកសាងប ងីកបុងសតវតសទី១២ 
បដ្ឋយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ បដីមផឧីទធសិដល់រពោះពុទនសាសនាមហាោន។ 
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របាសាទតាដនមានកាំថពងចាំននួ៣ជ្ញន់។ កាំថពងទី១ ជ្ញថថវព័ទនជុាំវញិ និងមានរចកទវ របចញចូលតូចៗចាំនួន៤ បៅទិសធាំ 
ទាំង៤។ បៅកបុងបរបិវណកាំថពងទី១ មានតួប៉ាមចាំននួ២ បហាដរត១ បៅថផបកខាងតផូង និងមានរចកផលូវមួយ ភាជ ប់ពីតួប៉ាម ខាង 
លិចបៅបខាល ងទវ រខាងបជងី។ កាំថពងទ២ី សទិតបៅចាំងាយរបមាណ ១០ថម៉ារតពីកាំថពងទ១ី ថដលថផបកខាងបកីតមានសាំណង់ 
តូចៗរាងកាបរ ៉ាជ្ញបរចនីសង់តបរមៀបគប រសបតាមកាំថពង។ កាំថពងខាងបរៅមានទាំហ្ាំ ១៩០មX១៦០ម ថដលមានជញ្ញជ ាំងពី 
ថមបាយបរកៀមបធវពុីាំទន់រចួរាល់ និងមានបខាល ងទវ រ២បៅថផបកខាងបកីត និងខាងលិច។ របាសាទតាដនមានកសណិទឹកមួយ 
ជ្ញន់រាងជ្ញអកសរ U និងបេឿនរាងកាកបាទមួយបៅថផបកខាងបកីត។ 
 
សាទ នភាពបចចុបផនបដនរបាសាទតាដន 
តាដនជ្ញសាំណង់របាសាទដ៏ពិបសសមយួសទិតបៅកបុងរទង់រទយបដីមបៅចាំកណាថ លដរព ពុាំទន់មានការជួសជុល ឫអភរិកស 
ជ្ញដុាំកាំភនួបៅប យី។ បនាធ ប់ពីចុោះការអបងាតផ្អធ ល់បៅបលទីតីាាំង បគបានកាំណត់មូលបហ្តុចមផងៗថដលបណាថ លឲ្យមានការ 
េូចខាតបៅបលីរបាសាទ កបុងបនាោះរមួមានកតាថ រចនាសមព័នន៖ ថដលបណាថ លមកពីអាយុកាល និងរចនាសមព័ននផ្អធ ល់។ 
 
កតាថ សមាភ រៈសាំណង់៖ សមាភ រៈសាំណង់សាទ បតយកមមរបាសាទតាដន រតូវបានបរបីរបាស់ោយគប រវាងថមភក់ និងថមបាយបរកៀម។ 
កថនលងតភាជ ប់ដនសមាភ រៈសាំណង់ទាំងពីររបបភទបនោះ គឺពុាំមានតុលយភាពគប  ថដលជ្ញមូលបហ្តុនាាំឲ្យរចនាសមព័នន ទាំងមូលសទិត 
បៅកបុងភាពអត់លាំនឹង។ ថមបាយបរកៀមមានផធុកបៅបដ្ឋយជ្ញតិបៅឡាាំងបរចីន និងមានរននធាៗំ ជ្ញបរចីនបៅកបុងដផធរបស់ថម ថដល 
អាចអនុញ្ញដ តឲ្យទកឹអាចរជ្ញបចូលបៅខាងកបុងរចនាសមព័ននរបស់វាោ៉ា ងងាយ ។ បនាធ ប់មកសារលតុបៅឡាាំងចាប់បផថីម 
រោយ បហ្យីកបុងបពលជ្ញមយួគប បនាោះថដរ ជីវៈចរមោុះក៏ចាប់បផថីមមានជីវតិបៅជ្ញប់បលីដផធថមទាំាំងបនាោះ។  
 
កតាថ រូបសាស្តសថ៖ កតាថ បនោះមានពាក់ព័នននឹងអាកាសលតុ ពនលឺ និងទកឹជ្ញកតាថ ចមផងកបុងការបបងាីតឲ្យមានជីវៈចរមុោះមកភាជ ប់ 
េលួនជ្ញមួយនឹងថមរបាសាទ។ ជីវៈចរមុោះថដលមកភាជ ប់េលួនជ្ញមួយនឹងថមរបាសាទ បានបធវីឲ្យថមរបាសាទទាំងបនាោះរងនូវការេូច 
ខាត ។ ការថរបរបួលករមិតសីតុណហ ភាពេពស់ និងទបបានជោះឥទនិពលបៅបលសីមាសលតុដនរចនាសមព័ននរបស់របាសាទ 
ថដលអាចបណាថ លឲ្យមានសាប មបរបោះ និងថរបរបលួពីទរមង់បដីមរបស់វា។ សតវលាិតបធវីរូងបៅថផបកខាងកបុងរគោឹះ និងបៅតាម 
ជញ្ញជ ាំងថមបាយបរកៀម និងរុកខជ្ញតិថដលដុោះរគបពីបលីរបាសាទ និងបដមីបឈថីដលដុោះបលីរចនាសមព័ននរបស់របាសាទ។ 
 
កាលពីឆ្ប ាំ១៩៩៩ របាសាទតាដនរតូវបានបរជសីបរសីបធវជី្ញមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការថថរកា ជួសជុលប ងីវញិ 
និងរគប់រគងបបតកិភណឍ វបផធម៌។ បរកាយមកចាប់ពីឆ្ប ាំ ២០០១ ដល់ឆ្ប ាំ២០១២ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងវទិាសាទ នជ្ញត ិ
រសាវរជ្ញវ មរតកវបផធម៌ដនទីរកុងតូកយូរបបទសជប៉ាុន បានបបងាីតគបរមាងសហ្របតបិតថកិាររមួគប មួយ កបុងបគលបាំណង 
សិកា រសាវរជ្ញវអាំពីការេូចខាតដនថមរបាសាទកបុងតាំបន់អងគរ ថដលបណាថ លមកពជីីវសាស្តសថចរមោុះ បដ្ឋយអនុវតថជ្ញពិបសស 
បៅរបាសាទតាដន។ 
 
បនាធ ប់ពបីញ្ច ប់គបរមាងរសាវរជ្ញវខាងបលីរចួបៅកបុងថេមករា ឆ្ប ាំ២០១៣ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងវទិាសាទ នជ្ញតិរសាវរជ្ញវ 
មរតកវបផធម៌ដនទីរកុងតូកយូរបបទសជប៉ាុន ក៏បានបរៀបចាំសកិាខ សាោមយួសថីព ីការអភិរកសថមរបាសាទកបុងឧទានអងគរ បដីមផ ី
ផសពវផាយពលីទនផល ថដលបានរសាវរជ្ញវបដ្ឋយអបកជាំនាញការបផសងៗអស់រយៈបពល១០កនលងមក។ 
 
នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ បានបសបឲី្យមានគបរមាងអភិរកស និងបលកីតដមលរបាសាទ 
តាដនបនាោះប ងី ។ ភាគីវទិាសាទ នជ្ញតិរសាវរជ្ញវមរតកវបផធម៌ដនទីរកុងតូកយូរបបទសជប៉ាុន ក៏បានរបកាសចូលរមួបៅកបុង 
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គបរមាងបនោះជ្ញមួយនឹងការបណថុ ោះបណាថ លថផបកបបចចកបទសដល់បុគគលកិរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ។ កបុងកចិចរបជុាំបពញអងគ 
អាយសុីសុ-ីអងគរ (ICC-Angkor) ថេមិថុនា ឆ្ប ាំ២០១៤ គបរមាងបនោះក៏បានបលកីយកមកបងាហ ញបដ្ឋយ នាយកដ្ឋឌ ន 
អភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ។ 
 
អតទបទេលឹមសារបោងតាមឯកសាររបស់នាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញត ិ
អបសរា។ 
 

     
 

     
 

ការងារជសួជុលរបាសាទជ្ញមុេរបរមរតកមយួដនអបករសកុអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ គឺជ្ញបបតកិភណឍ រស់របស់មនុសសជ្ញត។ិ រមណីយដ្ឋឌ នបនោះមនិមានរតឹមថតរបាងគរបាសាទ ដរពរពឹកា 
ប៉ាុបណាត ោះបទ ថតក៏មានមនុសសរស់បៅរបកបមុេរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងរកាទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីោ៉ា ងលាបទៀតផង។ អបករសុក 
ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នពិភពបោកបនោះ បគបរចីនបៅថា អបកអងគរ។ បរៅពីមុេរបរជ្ញកសិករ អបកអងគរបរចីនថត 
មានមុេរបរបទៀត ថដលពាក់ព័នននឹងកិចចការអភិរកសបបតិកភណឍ អងគរ ដូចជ្ញ កមមករជួសជុលរបាសាទ ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ 
ភាប ក់ងារសណាថ ប់លប ប់ និងភាប ក់ងារការពារដរពបឈជុីាំវញិអងគរជ្ញបដីម។ 
 
បោកតា ឈញិ បដ្ឋយ គឺជ្ញមនុសសមាប ក់ថដលបានមានមុេរបរជ្ញកមមករជួសជុលរបាសាទ បសធីរបពញមួយជីវតិ និងកាំពុងថត 
បនថមរតកបនោះដល់បកមងៗជាំនាន់បរកាយ។ មានទីលាំបៅ បៅភូមិនគរបរៅ ជ្ញប់នឹងរកងុអងគរធាំ បោកតា បដ្ឋយ លល ប់ការជ្ញ 
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កមមករជសួជុលរបាសាទបសធីររគប់ជាំនាន់ គឺតាាំងពជីាំនាន់បារា ាំង សម័យសស្តងាគ ម និងសម័យបរកាយសស្តងាគ ម ។ សពវដថង 
បោកតា កាំពុងបធវីបៅការដ្ឋឌ នJASA ជួសជុលរបាសាទបាយន័។  
 
“របាសាទនិងផធោះរបស់េញុ ាំវាសងឹថតជ្ញកថនលងថតមួយបៅបហ្យី បរពាោះតាាំងពីបកមងមកេញុ ាំបៅថតនឹងរបាសាទ ។ េញុ ាំបធវីការកបុងរបា 
សាទតាាំងពសីម័យបារា ាំង បពលថដលេញុ ាំមានអាយុរបថហ្ល១៧ឆ្ប ាំបៅប យី។ សពវដថងអាយុ៧០ឆ្ប ាំបហ្យី ក៏បៅថតបធវកីារនឹង 
របាសាទដថដល”។ 
 
បដ្ឋយបរៀបរាប់ពីសកមមភាពការងារជួសជុលរបាសាទតាាំងពីបកមងមកដល់បពលបនោះ បោកតា បដ្ឋយ បញ្ញជ ក់ថា “របាសាទ 
បរចីនណាស់ថដលេញុ ាំលល ប់បានជួសជុល ដូចជ្ញកបុងសម័យបារា ាំងជួសជុល របាសាទធមមននធ របាសាទបាភនួ ជ្ញបដីម។ 
កបុងសម័យសស្តងាគ ម បគជបមលៀសេញុ ាំបៅវតថអលវ រ ក៏ជួសជុលបៅរបាសាទវតថអលវ របទៀត។ បរកាយសម័យសស្តងាគ ម េញុ ាំក៏ចូលបធវី 
ការបៅតាមរបាសាទបផសងៗបទៀតដូចជ្ញ របាសាទបាគង របាសាទលដល ។ តាាំងពីជប៉ាុនមកជសួជុលរបាសាទបាយន័បនោះ 
កបុងឆ្ប ាំ១៩៩៤មក េញុ ាំក៏ចូលមកបធវីជ្ញមយួបគរហូ្តមក បដ្ឋយបនថជសួជុលបៅរបាសាទអងគរវតថ របាសាទសួរព័រត និង 
របាសាទបាយន័បនោះឯង”។  
 

“ដាំបូងបយងីបធវីថតការងារជ្ញកមមករធមមតាៗ ដូចជ្ញ ដ្ឋប់ថម ឈូសថម ដាំបរៀបថមជ្ញបដមី។ ដល់យូរៗបៅ បយងីកាន់ថតជាំនាញ 
បគឲ្យបយងីឆ្ល ក់កាច់េលោះៗជាំនសួកាច់ថដលវាេូច។ ឥ ូវបយងីកាន់ថតចាស់ បគឲ្យបយងីជួយបងាហ ត់បកមងៗជាំនាន់បរកាយ 
និងជួយដឹកនាាំការងារបមីលការងារេុសរតូវបលីបកមងៗថដលមនិទន់បចោះចាស់។ េញុ ាំរសឡាញ់ការងារបនោះណាស់ េញុ ាំមិនថមន 
បធវីការថតបៅរបាសាទបទ បទោះជ្ញេញុ ាំបៅផធោះបហ្យីក៏បដ្ឋយ ក៏េញុ ាំថតងគិតមដមមករកការងារថដលេញុ ាំបធវីរហូ្ត”។  
 
មិនរតឹមថត បោកតា បដ្ឋយ មាប ក់ឯងបទ ថដលមកបធវីការបៅតាមរបាសាទ កូនរបស់គត់៦នាក់បផសងបទៀត បូករមួនងឹបៅ 
របុសមាប ក់បទៀត ក៏កាំពុងបធវីការបៅតាមរបាសាទថដរ។ “េញុ ាំមានកូនទាំងអស់១២នាក់ ប៉ាុថនថបៅរស់ថត៨នាក់បទ។ កូនរបសុេញុ ាំ 
៥នាក់ និងបៅរបសុមាប ក់កាំពុងបធវីការជ្ញមយួេញុ ាំបៅ JASA ជួសជុលរបាសាទបាយន័បនោះ ចាំថណកកូនមាប ក់បទៀត បគបធវកីារជ្ញ 
មួយរកុមអាបមរកិាាំងបៅភបាំបាថេង”។  
 
បរៅពីបោកតាបដ្ឋយនិងរកុមរគួសាររបស់គត់ បៅមានអបកអងគររាប់ពាន់បផសងបទៀត ថដលមានមុេរបរពាក់ព័នននឹងកិចច 
អភិរកសបបតកិភណឍ អងគរ។ បរៅពីបនោះ អបកអងគរក៏បៅថតជ្ញឃាល ាំងផធុកនូវទាំបនៀមទមាល ប់របដពណីដូនតាដ៏បរចីន ថដលតាំបន់ 
បផសងៗបទៀត មិនសូវយកចតិថទុកដ្ឋក់ ឬបានបបាោះបង់បចាលបៅបហ្យី ។ កិចចពិធទីាំងបនោះមានដូចជ្ញ ពិធីសុាំទកឹបភលៀង 
ពិធីប ងីមាឃ ពិធីបការជុកជ្ញបដីម៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារបបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លសថពីីការរសាវរជ្ញវថផបកបុរាណវទិានិងរបវតថិ
សាស្តសថថេមរដល់សកិាខ កាមអនថរជ្ញតិ 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ និងវទិាសាទ នសិកាអាសុអីាបគបយ ៍(Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore) បានសហ្ការបរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លមួយសថីពីការរសាវរជ្ញវ ថផបកបុរាណវទិានងិរបវតថិសាស្តសថកមពុជ្ញ និង 
សិងហបុរ ីដល់សកិាខ កាមជ្ញត-ិអនថរជ្ញតិរយៈបពល២៥ដថង គឺចាប់ពីដថងទ២ី០ ថេវចិឆិកា ដល់ដថងទី១៥ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះទទួលេុសរតូវគបរមាងបដ្ឋយ ឯកឧត្តម ត្័ន ប ុនស យុ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បោក 
អា  ដ្ឋរទិន អនុរបលនមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ និងតមាល់ឯកសារអងគរ និង បោក Kyle Latinis ជ្ញសហ្របលន 
គបរមាងតាំណាងភាគីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងសងិហបុរ ីបោក បផង សាំបអឿន តាំណាងភាគីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ។ 
 
មានវតថមាននាកថនលងកាំណាយបៅអណថូ ងបរពងកបុងតាំបន់បកាោះបករ ឯកឧត្តម ត្័ន ប ុនស យុ ក៏បានចុោះបៅពិនិតយសួរ 
សុេទុកខ និងបលកីទឹកចិតថសកិាខ កាមទាំង១៤នាក់ មកព១ី០របបទសដូចជ្ញ៖ កមពុជ្ញ បវៀតណាម ដថ មា៉ា ប សុ ីឥណឍូ បនសុ ី
សិងហបុរ ីហ្វលីីពនី ឥណាឍ  ញូវបហ្សថ ន និងអូស្តសាថ លោី៉ា ងកក់បៅថ ផងថដរ។ ឯកឧតថមបានបញ្ញជ ក់ថា អបកថដលមកចូលរមួ 
បនោះ មិនថមនជ្ញអបកបុរាណវទិាទាំងអស់បទ អបកេលោះជ្ញរគូបបរងៀនរបវតថិសាស្តសថ អបកេលោះបទៀតជ្ញជ្ញតិពននុវទូិ ថតពួកបគសុទនថត 
ចង់ដឹងពីការកាំណាយរសាវរជ្ញវ និងថសវងយល់ពីរបវតថសិាស្តសថរបស់របបទសថេមរ។ 
 
បោក អា  ដ្ឋរទិន បានបញ្ញជ ក់ថា ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះជ្ញបលីកទ២ីបហ្យីដនការបណថុ ោះបណាថ ល អនថរជ្ញតសិថីពីការរសាវរជ្ញវ ថផបក 
បុរាណវទិា និងរបវតថសិាស្តសថរបបទសកមពុជ្ញនងិសិងហបុរ ី កបុងបគលបាំណងបដមីផបីណថុ ោះបណាថ លនងិផសពវផាយពីវបផធម៌និង 
អរយិធម៌ថេមរដល់សិកាខ កាម បបរងៀនពីបបចចកបទសរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាតាមលកខណៈវទិាសាស្តសថ រពមទាំងពរងីកទាំនាក់ 
ទាំនងកចិចសហ្របតិបតថិការកបុងតាំបន់អាសុីអាបគបយ។៍ 
 
បោកបនថបទៀតថា រយៈបពល២០ដថងដនការសិកាបនោះគឺបធវីប ងីបៅរបបទសកមពុជ្ញ បៅបលីទឹកដីរបវតថិសាស្តសថរបស់ថេមរ បដ្ឋយ 
សិកាខ កាមទាំងអស់រតូវបធវីដាំបណីរទសសនកិចចសិកាបៅកាន់អតីតរាជលនីថេមរតាាំងពីសម័យហ្វូណន (ស.វទី១-៦ដនគ.ស) 
សម័យបចនឡា (ស.វទី៧-៨ដនគ.ស) សម័យអងគរ (ស.វទី៩-១៥ដនគ.ស) សម័យលថងវក (ស.វទី១៦-១៧ដនគ.ស) 
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សម័យឧតថុងគ (ស.វទី១៧-១៩ដនគ.ស) និងសម័យទាំបនីប (ស.វទី១៩-បចចុបផនប) បហ្យីរគប់ទីតាាំងរបវតថសិាស្តសថទាំងអស់ 
គឺមានអបកជាំនាញថេមរជ្ញអបកបធវបីទបងាហ ញថណនាាំដល់សិកាខ កាមទាំង១៤របូ។ វគគសិកាបនោះ ក៏មានកមមវធិីបបាោះជាំរុ ាំបៅថកផរ 
រតពាាំងខាប រកបុងតាំបន់បកាោះបករបដីមផបីធវីការរសាវរជ្ញវថផបកបុរាណវទិាបៅបលទីីតាាំងអតីតរាជលនីសម័យបកាោះបករ និង បហ្ដ្ឋឌ  
រចនាសមពននដនការរគប់រគងទកឹនាសម័យបនាោះ បដ្ឋយមានមស្តនថីជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និង អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ 
ជ្ញអបកដកឹនាាំអនុវតថបដ្ឋយផ្អធ ល់ បដីមផបីបរងៀនសិកាខ កាមជ្ញតិនិងអនថរជ្ញត ិ។ បថនទមពីបនាោះបទៀត សិកាខ កាមទាំងអស់ក៏បាន 
សិកាថសវងយល់ពតីួនាទីរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ និង តួនាទីរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារបៅតាំបន់ 
រពោះវហិារផងថដរ។ រឯី៥ដថងចុងបរកាយដនវគគបណថុ ោះបណាថ ល សិកាខ កាមជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិ នឹងបរៀនអាំពីរបបៀបវភិាគវតទុបុរាណ 
សរបសររបាយការណ៍ ការបរៀបចាំបទបងាហ ញជ្ញសាលរណៈ និង ទសសនកចិចសកិាបុរាណដ្ឋឌ ន និង សារមនធីរបៅរបបទស 
សិងហបុរវីញិមថង។ 
 
កបុងនាមជ្ញសហ្របលនភាគសីិងហបុរ ី និងជ្ញអបកសរមបសរមួលកមមវធិីថដរបនាោះ បោក KYLE Latinis បានបលកីប ងីថា 
បោកបធវីការបៅថេមររយៈបពល២២ឆ្ប ាំមកបហ្យី បោកចាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះវបផធម៌និងអរយិធម៌ថេមរដ៏រុងបរឿង និង 
គួរឱ្យចាប់អារមមណ៍បាំផុតតាាំងពីសម័យហ្វូណនរហូ្តដល់បចចុបផនប។ បោកនងឹជាំរុញកចិចសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារបនថបទៀតសរមាប់គបរមាងឆ្ប ាំបរកាយៗ បដីមផបីបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លអនថរជ្ញតិបនោះបទៀតបរពាោះមានរប 
លនបទជ្ញបរចីនថដលរតូវសកិាទាំងជីវភាពរស់បៅរបស់របជ្ញជនថេមរ វបផធម៌ និងរបាងគរបាសាទនានា។ ពិបសសជ្ញងបនោះ 
គឺបោកសបាយចិតថថដលបឃញីថេមរ មានអបកជាំនាញអាចបធវីការរបកបបដ្ឋយសមតទភាពពិតៗ អាចបបរងៀនដល់បរបទសព ី
វបផធម៌របស់េលួនបាន៕ 
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របជ្ញជនបៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯកទទលួបានការផសពវផាយបញ្ញហ បរសិាទ នពីអបកជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បញ្ញហ បរសិាទ ន ជ្ញបញ្ញហ បចាទសាំខាន់មយួនាបពលបចចុបផនប ថដលបងាបរគោះថាប ក់ោ៉ា ងធងន់ធងន់ដល់ការរស់បៅរបចាាំដថងរបស់ 
របជ្ញជន។ បនោះក៏បរពាោះថតការបកីនប ងីដនចាំនួនមនុសស កាំបណីនតរមូវការបរបីរបាស់ ការអភិវឌណសងគម ទមាល ប់មិនលាកបុង 
ការរស់បៅ េវោះការយល់ដឹងបញ្ញហ បរសិាទ ន និងកតាថ រមួផសាំជ្ញបរចីនបផសងបទៀត។  
 
ដូបចបោះបហ្យី បដីមផរីមួចាំថណកកាត់បនទយផលប៉ាោះពាល់ដល់បរសិាទ ន និងបលកីកមពស់សុេភាពរបជ្ញនជ្ញមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
និង អងគការបរៅរដ្ឋឌ ភិបាលនានា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបធវកីារអប់រ ាំពីបញ្ញហ បរសិាទ នដល់របជ្ញជនបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក 
នារបសៀលដថងទ៦ី ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ បដ្ឋយអបកជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាផ្អធ ល់។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិជ្ញរបលនគបរមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បានបលកីប ងី 
ថា ការបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដងឹថផបកបរសិាទ នដល់របជ្ញជន គឺបរឿងសាំខាន់បាំផុតសរមាប់ការរស់បៅរបស់ពួកគត់ បដីមផឱី្យគត់ 
បចោះសមាា តបរសិាទ នជុាំវញិផធោះ យល់ដឹងពីការទុកដ្ឋក់សាំរាមបានរតឹមរតូវ មានទមាល ប់រស់បៅលា រសឡាញ់បរសិាទ ន និងបចៀស 
ផុតពីជាំងឺតមាា ត់បផសងៗដល់មនុសសកបុងរគួសារផងថដរ ជ្ញបហ្តុបធវីឱ្យគត់មិនចាំណាយថវកិាឥតរបបោជន៍បៅបលកីារពា 
បាលជាំង។ឺ បរៅពីបនាោះ ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ក៏ជ្ញកថនលងបទសចរណ៍ធមមជ្ញតមិួយកបុងតាំបន់អងគរ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
បានយកចតិថទុកដ្ឋក់ខាល ាំងបលីថផបកបរសិាទ ន ទាំងការអប់រ ាំរបជ្ញជន និងបធវីជ្ញគាំរូដល់របជ្ញជន បដីមផទីក់ទញបទសចរឱ្យ 
ចូលមកទសសនា បហ្យីអាចបបងាីនចាំណួលដល់របជ្ញជនបៅទីបនោះថថមបទៀត។ 
 
បោក បរសង ប ង បុគគលកិរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបកាតសរបសីរចាំបពាោះការរស់បៅរបស់ 
របជ្ញជនបៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯកថដលមានការយល់ដឹងលាពីបញ្ញហ បរសិាទ ន ប៉ាុថនថការជាំរុញ បលីកទកឹចិតថ និងអប់រ ាំបថនទមបៅ 
ដថងបនោះគជឺ្ញបរឿងចាាំបាច់។ ចាាំបាច់បដ្ឋយបហ្តុថា សាំរាមជ្ញបញ្ញហ របឈមខាល ាំងសរមាប់មុេមាត់របបទសជ្ញត ិ សុេភាព 
របជ្ញជន និង បរសិាទ នទូបៅ ។ ការទុកដ្ឋក់សាំរាមមិនបានលារតឹមរតូវ បចាលពាលវាលពាសកាល នាាំឱ្យមានកលនិមិនលា 
បងាឱ្យមានជាំងឺអាសនបបរាគ រោកផលូវដបងហីមជ្ញបដមី ថដលមិនរតឹមថតប៉ាោះពាល់ដល់សុេភាពមនុសសបទ សូមផថីតសតវក៏សាល ប់ 
ថដរ។ បលីសពីបនោះ សាំរាមេលោះមានរបបោជន៍សរមាប់កសកិមម ឯេលោះបទៀតបយងីអាចថកដចបបរបីរបាស់ប ងីវញិបាន ដូបចបោះរតូវ 
បរៀនបរបីឱ្យអស់លទនភាព សឹមបបាោះបចាល ដូចពាកយថា «សាំរាម» គឺទល់ថតរបស់បនាោះថកថចបថលងបកតី។  
 
បថនទមពីបនាោះបោកក៏បានបងាហ ញវធិីរគប់រគងសាំរាមឱ្យបានរតឹមរតូវដល់របជ្ញជន បដ្ឋយចាប់បផថីមពីេលួនឯងផ្អធ ល់ ដូចជ្ញ 
កាត់បនទយការបរបីរបាស់ផ្អល សធកិ ដ្ឋក់របស់ជ្ញបរចីនកបុងថង់ថតមួយ មានទមាល ប់លាបពលហូ្បចុករចួ បរបីរបាស់នងិថកដចបសា 
ប ងីវញិនូវ របស់េលោះថដលអាចបរបីបាន ទុកដ្ឋក់សាំរាមតាមរបបភទ ដ្ឋច់ខាតមិនរតវូដុតថង់ផ្អល សធិក និងចូលរមួថថរកា 
បរសិាទ នឱ្យបានរគប់គប ។ បរសិាទ នសាា ត សុេភាពលា រគួសាររកីចបរមីន! 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួសាទ ប័នមូលនិធិរបាសាទពិភពបោក 
កាំពុងជសួជុលសាថ រប ងីវញិនូវរបាសាទភបាំបាថេង 
ផាយបៅ ដថងទី 0  ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បរកាមកិចចសហ្ការសរមបសរមួលរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា របាសាទភបាំបាថេងថដលរងការេូចខាតរទុឌបរទមមួយថផបកធាំ 
កាំពុងរតូវបានជសួជុលសាថ រប ងីវញិ បដ្ឋយសាទ ប័នមូលនធិិរបាសាទពិភពបោក (World Monument Fund-WMF) 
ថដលបានទទួលជាំនួយរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលអាបមរកិ តាមរយៈសាទ នទូតរបចាាំបៅកមពុជ្ញ។ គបរមាងបនោះបានចាប់បផថីមតាាំងពីឆ្ប ាំ 
២០០៤មក បហ្យីអាចនងឹបញ្ច ប់បៅចុងឆ្ប ាំ២០១៩ ឬបដីមឆ្ប ាំ២០២០។ 
 
បោករស ី ជ្ញម ផលល ី អបកសរមបសរមួលដនគបរមាងWMFបានបញ្ញជ ក់បៅរពឹកដថងទ៧ី ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះថា WMF 
បានរមួចាំថណកអភិរកស និង ជួសជុលរបាងគរបាសាទកបុងឧទានអងគរតាាំងពឆី្ប ាំ១៩៩៨មកបមល៉ាោះ។ ដាំបូង មូលនិធិបនោះបាន 
ចាប់បផថីមបធវកីារអភិរកសជួសជុលបៅរបាសាទរពោះេ័ន របាសាទតាបសាម និងថថវកូរសមុរទទឹកបដ្ឋោះដនរបាសាទអងគរវតថ។ 
ចូលដល់ឆ្ប ាំ២០០៤ បទីបមូលនិធិបនោះចាប់បផថីមកចិចការរសាវរជ្ញវ និងអភិរកសជួសជុលបៅរបាសាទភបាំបាថេង។ បោករស ី
បថនទមថា WMF គឺជ្ញអងគការបរៅរដ្ឋឌ ភិបាលមិនរករបាក់ចាំបណញ ថដលកាំពុងអនុវតថការងារជួសជុលបបតភិណឍ ពិភពបោក 
បលីបណាថ របបទសនានារបថហ្លជ្ញង៨០របបទស។ 
 
និោយពលីទនផលដនគបរមាងបនោះ បោករសីបថនទមថា បនាធ ប់ពីសិការសាវរជ្ញវនិងចងរកងជ្ញឯកសាររចួរាល់បហ្យី បៅឆ្ប ាំ 
២០០៦-២០០៧ គបរមាងបានជួសជុលរចួរាល់ជ្ញសាទ ពរនូវរជុងនិរត។ី បនាធ ប់មក ជួសជុលបៅថផបកពាក់កណាថ លមុេ 
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ខាងបកីតដនរបាសាទ បដ្ឋយពរងឹងប ងីវញិនូវចាំណុចេូចខាត និង បាក់រសតុ បហ្យីបនថបៅពីរថផបកបផសងបទៀតគ ឺ រជុង 
ឦសាន និងរជុងអាបគបយប៍ានរចួរាល់ជ្ញសាទ ពរ។ បចចុបផនប កាំពុងបនថជួសជុលរចនាសមព័ននថផបក ពាក់កណាថ លមុេខាងបកីត 
ដនរបាសាទរពមទាំងជួសជុលពរងឹងប ងីវញិនូវរបាសាទរណបជុាំវញិផង បហ្យីគបរមាងបនោះអាចនឹងបញ្ច ប់បៅចុងឆ្ប ាំ 
២០១៩ ខាងមុេ។ 
 
បោក ហ្ ុន ប ុនវឌណន៍ សាទ បតយករដនគបរមាងជសួជុលរបាសាទភបាំបាថេងបលកីប ងីថា ភាពរទុឌបរទមដនរបាសាទភបាំបាថេង 
បងាប ងីបដ្ឋយកតាថ សាំខាន់ៗចាំនួន៣គ ឺកតាថ ធមមជ្ញត ិកតាថ មនុសស និងសមាភ រៈ។ បោកពនយល់ថា បញ្ញហ ទឹកបភលៀងហូ្របរចាោះ 
បដីមបឈដុីោះបរជៀតថមបានបណាថ លឲ្យរចនាសមព័ននរបាសាទរទុឌបរទម និងបាក់រលាំ គបួផសាំនឹងសស្តងាគ មកបុងរបបទសបណាថ ល 
ឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់ថមរបាសាទ និងគម នការថថទាំបៅបពលបនាោះផង។ ចាំថណកបញ្ញហ សមាភ រៈបោកបញ្ញជ ក់ថា របាសាទភបាំបាថេង 
រតូវបានបុពវបុរសបធវីប ងីបដ្ឋយកាត់ថមភបាំបៅជ្ញរាងពីរា៉ា មតី ចាំណុចណាថដលគត់មិនអាចកាត់បចញជ្ញរាងរជុង ឬរតីបកាណ 
បាន គត់បានបរៀបថមបាយបរកៀមជាំនួសវញិ ចាំណុចបនោះបហ្យី ថដលបធវឲី្យរជុងដនរបាសាទបនោះបាក់រលាំ។ 
 
បោក ប ុនវឌណន៍ បថនទមថា ការជួសជុលសាថ រប ងីវញិបនោះ បធវីប ងីបដ្ឋយរុោះបរថីផបកថដលរទុឌបរទមបចញ បហ្យីដាំបរៀបថម 
ចាស់ប ងីវញិ និងជាំនសួបដ្ឋយថមថមីេលោះរតង់ចាំណុចណាថដលចាាំបាច់ខានមនិបាន។ ចាំបពាោះថមថមីថដលបរបីបរចនីបាំផុត គឺបៅ 
រតង់ករមាល ចាំថណកតាមជញ្ញជ ាំងវញិ រកុមការងារបានបរបីរបាស់ថមចាស់ៗថដលបៅបសសសល់។ ចាំបពាោះថមថមីថដលរតវូបរប ី
ប ងីវញិមានពីររបបភទ គឺមួយរបបភទជ្ញថមថមីទាំងរសុង និងមួយរបបភទបទៀត ជ្ញថមថដលបានរបមូលពីគាំនរថមរបាសាទ 
ថដលបានគរបចាលតាាំងពសីម័យថដលបារា ាំងបានជសួជុលរបាសាទបនោះមក បដ្ឋយមានការឯកភាពពីអបកជាំនាញដនគណៈ 
កមាម ធិការអាយសុីសុអីងគរ។  
 
បោក ជ្ញ សារទិន មស្តនថីបុរាណវទិា ដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរនងិបុរាណវទិាបងាា រ បហ្យីក៏ជ្ញអបក 
ចូលរមួផថល់បទពិបសាធន៍ និងជួយបណថុ ោះបណាថ លបបចចកបទសមួយចាំនួនកបុងការជួសជុលរបាសាទបនោះបដ្ឋយផ្អធ ល់បាន 
បញ្ញជ ក់ថា របាសាទភបាំបាថេង គឺជ្ញរាជលនីទ១ីដនសម័យអងគរ និងជ្ញសបូលកណាថ លដនរកុងអងគរប ម្ ោះថា «យបសាធរ» 
មានកាំថពងដី២ជ្ញន់ ថដលកបុងមួយរជុងមានរបថវង៤គី ូថម៉ារត។ របាសាទបនោះកសាងប ងីបៅចុងស.វទី៩ បដីមស.វទ១ី០ 
ឧទធិសដល់រពហ្មញ្ដសាសនា និកាយរពោះឥសូរ។  
 
បរកាយមកបៅចុងស.វទី១៦ របាសាទបនោះបានបថូរបៅជ្ញរពោះពុទនសាសនាវញិ ដូចថដលបឃញីមានកសាងរូបរពោះពុទនធាំមួយ 
អងគបៅជ្ញន់បលីបងាស់ បដ្ឋយថមបផសងៗដនរបាសាទ និងរគឹោះដនរបាសាទឥដឌ។ បដ្ឋយថ កបៅឆ្ប ាំ១៩២០ បពលបារា ាំង 
ចាប់បផថីមជសួជុល អភិរកស បានរុោះបរថីមរពោះពុទនរូបបៅទុកបៅរជុងខាងតផូងនងិខាងបជងីដនភបាំ។ បរៅពីការអភិរកស បារា ាំងក៏ 
បានបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបៅតួប៉ាមកណាថ ល ថដលមានជបរៅ៣ថម៉ារត បដីមផថីសវងយល់ពរីចនាសមព័ននរបាសាទ និងបានបធវ ី
ការជួសជុលជញ្ញជ ាំងពីរា៉ា មីតបៅថផបកេូចខាត និងបរតីួប៉ាមរបាសាទថមមួយចាំនួនបរៀបប ងីវញិ។  
 
ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០០៤ អងគការមូលនិធិរបាសាទពភិពបោក (WMF) សហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានដាំបណីរការ 
អភិរកស ជួសជុលបនថពបីារា ាំងបដ្ឋយចាប់បផថមីពីរជុងនិរត។ី បនាធ ប់ពីបរមាងបនោះទទួលបានបជ្ញគជ័យ អបកជាំនាញក៏ចាប់បផថីម 
បធវីគបរមាងថមីបៅថផបកខាងបកីតភបាំបាថេង ចាប់ពជីបណថី រកណាថ លបៅខាងបកតី រហូ្តដល់ខាងបជីងជ្ញបនថបនាធ ប់៕ 
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របាសាទភបាំបាថេងជ្ញបគលបៅទសសនាដថងលចិដ៏ទក់ទញបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី 0៩ ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បបីនិោយពីបគលបៅទសសនាដថងលិច បនាោះបគនងឹសាគ ល់ចាស់ពីរបាសាទភបាំបាថេង។ ភបាំបាថេងជ្ញបគលបៅទសសនាដថងលិច 
មួយដ៏ទក់ទញ បរពាោះវាមានទិដឌភាពរសស់សាា ត ថដលបភញៀវបទសចរអាចបមីលដថងលិចបានោ៉ា ងចាស់។ 
 
របាសាទភបាំបាថេង គឺជ្ញរាជលនីទ១ីដនសម័យអងគរ និងជ្ញសបូលកណាថ លដនរកុងអងគរប ម្ ោះថា «យបសាធរ» មានកាំថពង 
ដី២ជ្ញន់ ថដលកបុងមួយរជងុមានរបថវង៤គី ូថម៉ារត។ របាសាទបនោះកសាងប ងីបៅចុងស.វទី៩ បដីមស.វទី១០ ឧទធសិដល់ 
រពហ្មញ្ដសាសនា និកាយរពោះឥសូរ ។ បរកាយមកបៅចុងស.វទី១៦ របាសាទបនោះបានបថូរបៅជ្ញរពោះពុទនសាសនាវញិ 
ដូចថដលបឃញីមានកសាងរូបរពោះពុទនធាំមួយអងគបៅជ្ញន់បលបីងាស់ បដ្ឋយថមបផសងៗដនរបាសាទ និងរគឹោះដនរបាសាទឥដឌ។ 
 
សរមាប់ការមកទសសនាបៅរបាសាទភបាំបាថេង បភញៀវបទសចរមានជបរមីសពីរ បដីមផបីានបៅដល់កាំពូលភបាំ។ បគអាចបធវដីាំបណីរ 
បដ្ឋយបថមីរបជីងក៏បាន និងជោិះដីរក៏ីបាន។ បៅបពលរពឹកមានបភញៀវបទសចរមួយចាំនួន ក៏ចូលចិតថប ងីបមីលដថងរោះបៅបលភីបាំបា 
ថេងបនោះថដរ។ ចាំថណកបពលរបសៀល គឺចាប់ពីបមា៉ា ង២តបៅ បភញៀវបទសចរចាប់បផថីមសរមុកប ងីបលីភបាំបាថេង បដីមផរីង់ចាាំ 
ទសសនាទដិឌភាពដ៏រសស់សាា តពីបលីកាំពូលភបាំធមមជ្ញតមិួយបនោះ។  
 

ចាំណុចថដលបភញៀវបទសចរថតងបៅផថុ ាំគប បរចីនបលីភបាំបាថេង គបឺៅទិសខាងលិច ថដលងាយរសួលកបុងការ គយគន់ទិដឌភាព 
ដថងលិច។ បរៅការទសសនាដថងលិច បភញៀវបទសចរអាចគយគន់ចាំណុចពិបសសៗដ៏ទក់ទញមួយចាំននួបទៀត ដូចជ្ញមានកាំពូល 
របាសាទអងគរវតថ បកសចីាាំរកុង ទិដឌភាពរកងុបសៀមរាប វាលថរស និងបារាយណ៍ទឹកថាល ជ្ញបដមី។ 
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បចចុបផនបបនោះរបាសាទភបាំបាថេងកាំពុងជួសជុលសាថ រប ងីវញិ បរកាមកិចចសហ្ការសរមបសរមលួរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
និងសាទ ប័នមូលនិធិរបាសាទពភិពបោក (World Monument Fund-WMF) ថដលបានទទលួជាំនយួរបស់រដ្ឋឌ ភបិាល 
អាបមរកិតាមរយៈសាទ នទូតរបចាាំបៅកមពុជ្ញ ។ គបរមាងបនោះបានចាប់បផថមីតាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៤មក បហ្យីអាចនងឹបញ្ច ប់បៅចុង 
ឆ្ប ាំ២០១៩ ឬបដីមឆ្ប ាំ២០២០។ 
 
សូមទសសនាករមរូបភាពដ៏រសស់បាំរពងដនទិដឌភាពថដលបគអាចគយគន់ពីបលីកាំពូលភបាំបាថេង និង ទិដឌភាពដថងលិចដ៏គួរឲ្យ 
ទក់ទញ។ 
 

     
 

     
 

អបករសកុអងគរអរគុណអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បនាធ ប់ពីបានទទលួការអនុញ្ញដ តសាងសង់ និងជសួជុលផធោះ 
ផាយបៅ ដថងទី 0៩ ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅជ្ញយូរមកបហ្យីកបុងតាំបន់អងគរ មនិរតូវបានហាមឃាត់កបុងការងាររុោះបរផីធោះចាស់បដីមផសីាងសង់ផធោះថម ី
ជាំនួសបនាោះប យី។ បលីសពីបនោះបទៀត ការជួសជុលផធោះ ការតសាំោ៉ា បផធោះ និងការសាងសង់សាំណង់តូចៗមួយចាំនួនបទៀតក៏ 
រតូវបានអនុញ្ញដ តដល់មូលដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ផងថដរ តាមរយៈរកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលចុោះជួបរបជ្ញពល 
រដឌជ្ញបរៀងរាល់សបាថ ហ៍្។  
 
ការចុោះរបារស័យផ្អធ ល់ជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ និងការអនុញ្ញដ តសាងសង់ផ្អធ ល់ដល់មូលដ្ឋឌ នគឺជ្ញ 
បសវាកមមមួយ ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានយកចិតថទុកដ្ឋក់ជ្ញខាល ាំងកបុងការសរមលួការលាំបាកដល់របជ្ញជនកបុងការបធវ ី
ដាំបណីរឆ្ង យ និងរង់ចាាំបពលបវោយូរ។ 
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បដ្ឋយឈរបលីបគលការណ៍បនោះ បៅបដីមថេធបូ ឆ្ប ាំ ២០១៦បនោះ រកុមការងារសហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចុោះពិនិតយ 
បមីលសាំបណីសុាំសាងសង់ នងិជួសជុលផធោះបហ្យីអនុញ្ញដ តជូនរបជ្ញពលរដឌចាំនួន១៤រគសួារបៅកបុងឧទានអងគរ។ បៅកបុង 
ឱ្កាសបនាោះថដរ រកុមការងារសហ្គមន៍ក៏បានថណនាាំរបជ្ញពលរដឌទាំងអស់បនាោះឲ្យសាងសង់ និងជួសជុលផធោះ បដ្ឋយបគរព 
បៅតាមការបសបសុីាំនិងការអនុញ្ញដ តរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
ជ្ញមួយនឹងការអនុញ្ញដ តសាងសង់ និងជសួជុលផធោះបនោះ រកុមការងារក៏បាននាាំយកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យ និង 
ទរក រពមទាំងថវកិាមួយចាំនួនបទៀតថចកជូនដល់ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួចាំនួន១៦រគួសារ ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ីរដឌមស្តនថទីទួលបនធុកទីសថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងបោកជាំទវ ។ 
 
របជ្ញពលរដឌបៅភូមថិបល់ ឃុាំរុនតាឯក បានសថមថងនូវការសបាយរកីរាយនងិអរគុណចាំបពាោះ ថាប ក់ដកឹនាាំនងិមស្តនថបុីគគលិក 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសស ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន និងបោកជាំទវ ថដលថតងថតយក 
ចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌ និងសូមជូនពរឲ្យឯកឧតថមមស្តនថីបុគគលិកទាំងអស់ជបួរបទោះថត បសចកថសុីេ 
បសចកថីចបរមីន និងសបរមចបជ្ញគជ័យរគប់ភារកចិច៕ 
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ដាំណឹងបរជីសបរសីបុគគលកិករមិតសញ្ញដ បរតទុតិយភូមិចាំននួ២៩របូ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
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ដឹងបទ របបទសណាេលោះថដលបានជយួអងគរ បរកាយបពលថដលអងគររតវូបានដ្ឋក់បញ្ចូ លជ្ញបបតិកភណឍ ពិភពបោក? 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
ចាប់តាាំងពអីងគរបានកាល យជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោក នាដថងទី១៤ ថេធបូ ឆ្ប ាំ១៩៩២មក របបទសជ្ញបរចនីចាប់បផថីម 
ចូលរមួកបុងកិចចការអភិរកស និងជួសជុលសាថ រប ងីនូវរបាសាទមួយចាំនួនកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ កបុងនាមជ្ញសាទ ប័ន 
រគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបដរីតួោ៉ា ងសាំខាន់កបុងកិចចការអភរិកសនិងអភិវឌណន៍រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
បដ្ឋយមានភារកចិចជ្ញមាច ស់ផធោះផង ជ្ញអបកសរមបសរមួលជ្ញមួយសាទ ប័នអនថរជ្ញតិផង បដ្ឋយឆលងតាមរកុមជាំនាញដនគណៈ 
កមាម ធិការ ICC-Angkor បដីមផជីួសជុលអភិរកសបករមតកដូនតា។ 
 
បោក ទនិ ទណីា អនុរបលនមជឈមណឍ លអនថរជ្ញតិរសាវរជ្ញវ និងតមាល់ឯកសារអងគរបញ្ញជ ក់កាលពីដថងទ១ី៣ ថេធបូ 
ឆ្ប ាំ២០១៦ថា ចាប់តាាំងពអីងគរបានចុោះកបុងបញ្ជ ីបបតកិភណឍ ពភិពបោករចួមក មានសាទ ប័នអនថរជ្ញតិជ្ញបរចីនបានមកជួយ 
បរសាចរសង់អងគរ មានទាំងគបរមាងអភិរកស ជួសជុល របាសាទ រសាវរជ្ញវ បណថុ ោះបណាថ ល, និងអភិវឌណន៍សហ្គមន៍។ 
 
និោយពីគបរមាងអភិរកស និងជួសជុលសាថ ររបាសាទ បោក ទណីា បញ្ញជ ក់ថា ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩២មក មានសាទ ប័នអនថរជ្ញត ិ
ចាំនួន២១ មកពី១៣របបទស បានអនុវតថគបរមាងអភិរកស និងជួសជុលរបាសាទចាំននួ៣១គបរមាង។ របបទសទាំង១៣បនាោះ 
រមួមាន ចិន សាលរណរដឌថឆក បារា ាំង អា មឺ៉ាង់ ឥណាឍ  ឥណឍូ បណសុ ី អុីតាល ី ជប៉ាុន ស វីស អាបមរកិ អូស្តសាថ ល ី ហុ្ងរគី 
និងសាលរណរដឌកូបរ ៉ា។ កបុងបនាោះមានរបបទសចាំនួន៤ បានបញ្ច ប់គបរមាងរបស់េលួនទាំងរសុង គ ឺ សាលរណរដឌថឆក 
ឥណឍូ បណសុ ីស វីស និងហុ្ងរគី។ តាមរយៈគបរមាងទាំងបនោះ របាសាទថដលមានសភាពរទុឌបរទម កាច់ចមាល ក់ និងរចនា 
សមព័ននជ្ញបរចីនរតូវបានជួសជុលសាថ រប ងីវញិជ្ញបនថបនាធ ប់។ 
 
បថនទមពីបលីគបរមាងអភិរកស និងជួសជុលរបាសាទ មានសាទ ប័នចាំននួ៣៤ មកពីរបបទសចាំនួន១១ រមួមាន អូស្តសាថ ល ីបារា ាំង 
ហុ្ងរគ ី អាបមរកិ ជប៉ាុន ដថ អង់បគលស ចិន សិងហបុរ ី និងអុីតាល ី បានបផ្អថ តបលីការសិការសាវរជ្ញវ និងបណថុ ោះបណាថ ល 
ធនលនមនុសស ។ គបរមាងទាំងចាំននួ៤៤បនោះ បានបផ្អថ តោ៉ា ងសាំខាន់បលកីិចចការរសាវរជ្ញវកបុងឧទានអងគរ និងបណថុ ោះ 
បណាថ លអបកជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរអបសរា រពមទាំងនិសសតិមកពសីាកលវទិាល័យភូមិនធវចិិរតសិលផៈជ្ញបរចនីរូបបទៀតផង។ 
 
បរៅពីគបរមាងអភិរកស ជួសជុលរបាសាទ រសាវរជ្ញវ និងបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស ក៏បៅមានសាទ ប័នចាំនួន១០បទៀត 
បានចូលរមួកបុងកិចចអភិវឌណន៍សហ្គមន៍កបុងឧទានអងគរ និងភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ដូចជ្ញការអភិវឌណបទសចរណ៍សហ្គមន៍ 
កសិកមម របព័ននទឹកសាា តនងិអនាម័យ ការបរបីរបាស់ថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយ បរសិាទ ន និងការអប់រ ាំជ្ញបដីម។ សាទ ប័នថដល 
អនុវតថគបរមាងខាងបលីបនោះមានរបបទសញ៉ាូ វបហ្សថ ន បារា ាំង ជប៉ាុន អាបមរកិ ចិន និងសាលរណរដឌកូបរ ៉ា។  
 
សាទ ប័នអនថរជ្ញតិទាំងអស់ថដលបានអនុវតថគបរមាងរបស់េលួនបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ជ្ញពិបសសគ ឺ គបរមាងអភិរកស 
ជួសជុល និងការសិការសាវរជ្ញវ គឺសុទនថតរតូវឆលងកាត់ការរតួតពិនតិយ និងអនុម័តពគីណៈកមាម ធកិារអនថរជ្ញត ិ ICC-
Angkor ។ រគប់គបរមាងថដលអនុវតថកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថតងមានមស្តនថីជាំនាញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ចូលរមួអនុវតថ។ 
តាមរយៈការចូលរមួបនោះ មស្តនថីជាំនាញជ្ញបរចីនបានពរងឹងសមតទភាពរបស់េលួន បហ្យីអាចកាន់គបរមាងជ្ញបរចនីបានបដ្ឋយ 
េលួនឯងនាបពលបចចុបផនប ថដលបនោះគឺជ្ញទិសបៅដ៏សាំខាន់សមនឹងពាកយបសាល កថដលបគថតងបលីកប ងីថា មរតកថេមរ បធវីបដ្ឋយ 
កូនថេមរ និងបដមីផកូីនថេមរ។ ជ្ញក់ថសថង បចចុបផនប មានគបរមាងអភិរកសជួសជុលជ្ញបរចនីថដលកាំពុងអនុវតថបដ្ឋយ មស្តនថីជាំនាញ 
ថេមរសុទនសាធ៕ 
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អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាអនុញ្ញដ តឲ្យរបតិភូសារព័ត៌មាន មកពីរបបទសឥណាឍ ចូលជបួសថមថងការគរួសម 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
របសៀលដថងទ១ី៣ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប់ អគគនាយកដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានអនុញ្ញដ តឲ្យ 
រកុមរបតិភូសារព័ត៌មានឥណាឍ បរៀបចាំបដ្ឋយរកសងួការបរបទសឥណាឍ ចូលជួបសថមថងការគរួសម បៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា។ អមដាំបណីររបតិភូនាបៅកបុងជាំនបួបនោះមាន បោក SUDHIR GOSWAMI មស្តនថីទាំនាក់ទាំនងដនសាទ នទូត 
ឥណាឍ របចាាំកមពុជ្ញ។ 
 
កបុងកិចចសាវ គមន៍គណៈរបតិភូ ឯកឧតថមអគគនាយកបានរ ាំឭកប ងីវញិនូវទាំនាក់ដ៏លារវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរបបទស 
ឥណាឍ  កបុងការងារអភិរកសជសួជុលនិងសាថ រប ងីវញិនូវរបាសាទកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរនាបពលកនលងមក ក៏ដូចជ្ញកាំពុងបនថ 
អនុវតថនាបពលបចចុបផនប ជ្ញពបិសសគសឺាទ ប័នរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាឥណាឍ  ASI (Archeological Survey of India) 
ថដលកាំពុងបនថការងារជួសជុលបៅរបាសាទតារពហ្ម។ 
 
ជ្ញមួយគប បនោះ ឯកឧតថមអគគនាយក ក៏បងាហ ញគណៈរបតភូិឥណាឍ អាំពីដាំបណីរការរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ បដ្ឋយអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា និងកិចចសហ្ការពីដដគូជ្ញត ិ និងអនថរជ្ញតនិានា។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា របាងគរបាសាទនានាមួយចាំនួនថដលរតូវ 
បានជួសជុល និងសាថ រប ងីបនោះ គឺជ្ញសមទិនផលរមួដនរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញក៏ដូចជ្ញដដគូអនថរជ្ញត ិ បហ្យីបៅមានរបាសាទ 
ជ្ញបរចីន បទៀតថដលទមទរការអភិរកសជសួជុល។ កបុងន័យបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបបីកចាំហ្ជ្ញនិចចរាល់កចិចសហ្ការ 
ពីដដគូអនថរជ្ញតិកបុង ការចូលរមួបនថបទៀត ជ្ញពិបសសសាទ ប័នជាំនាញបផសងៗបទៀតមកពីរបបទសឥណាឍ ។ 
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ជ្ញការបឆលីយតប បោក SUDHIR GOSHWAMI បានសថមថងនូវការដឹងគុណចាំបពាោះឯកឧតថមអគគនាយកថដលបានអនុញ្ញដ ត 
ឲ្យរបតិភូរបស់បោកបានចូលជួបសាំបណោះសាំណាល និង ថសវងយល់អាំពកីិចចការរគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ។ បោកសនា 
នឹងជាំរុញកចិចសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងឥណាឍ ឲ្យកាន់ថតរងឹមាាំ និងមានភាពលារបបសីរថថមបទៀត៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួរកមុអបកជាំនាញមកពីអាបមរកិ បបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋម 
ដល់មស្តនថពីាក់ព័ននរបចាាំការកបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
ភាប ក់ងារបទសចរណ៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាតាមបណាថ របាងគរបាសាទនានា មស្តនថីនគរបាលការពារបបតិកភណឍ  នគរបាល 
បទសចរណ៍ នគរបាលចរាចរណ៍របចាាំតាំបន់ឧទានអងគរ នងិមស្តនថីបុគគលិកមកពនីាយកដ្ឋឌ ននានា និងអងគភាពចាំណុោះអាជ្ញញ  
ធរជ្ញតិអបសរាមួយចាំននួបទៀត កាំពុងទទួលវគគបណថុ ោះបណាថ លជាំនាញបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋមពីរកុមអបកជាំនាញ The CPR 
HERO Training Center មកពីសហ្រដឌអាបមរកិ។ វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះចាប់បផថមីពីដថងទី១៣ថេធបូដល់ដថងទ១ី៧ ថេធបូ 
ឆ្ប ាំ២០១៦។  
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធីបបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លនារពឹកដថងទ១ី៤ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ 
អគគនាយករងដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបលកីប ងីថា បគលបាំណងសាំខាន់ដនវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ គឺបធវីឲ្យរបបសីរប ងី 
នូវបសវាកមមបទសចរណ៍កបុងតាំបន់អងគរ។ “ដូចបយងីដឹងរសាប់បហ្យីថា បចចុបផនបអងគរ គឺជ្ញតារាមួយដងួថដលបភញៀវបទសចរ 
ជ្ញបរចីនកាំពុងចាប់អារមមណ៍ខាល ាំង។ ដូបចបោះ បយងីរតូវពាោមពរងឹងគុណភាពដនការទសសនាបនោះឲ្យរតឹថតរបបសីរប ងីថថម 
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បទៀត។ បភញៀវបទសចរថដលចូលទសសនាតាំបន់បនោះមានចាំននួបរចីន ដូបចបោះ ឧបទធបហ្តុអាចបកីតប ងីចាំបពាោះពួកគត់។ ការបចោះ 
វធិីសាស្តសថជយួសបស្តងាគ ោះពួកគត់បានទន់បពល និងរបកបបដ្ឋយសុវតទិភាព គឺជ្ញតរមូវការចាាំបាច់មួយសរមាប់បយងីអបកបធវីការ 
ពាក់ព័នននឹងអងគរទាំងអស់គប ”។ 
 
ឯកឧតថមបថនទមថា “បដ្ឋយសារបមបរៀនបនោះមានសារៈសាំខាន់ បយងីនឹងពរងីកវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបៅកាន់អបកពាក់ព័នន 
ដដទបទៀតដូចជ្ញ មគគុបទធសក៍បទសចរណ៍ អបកបបកីបរ ឬក៏អបករសុកផ្អធ ល់ថតមថង បរពាោះចាំបណោះដឹងបនោះបចោះរតឹថត បរចីនរតឹថត 
លាចាំបពាោះបសវាបទសចរណ៍”។ ទនធឹមគប បនោះថដរ ឯកឧតថមសាំណូមពរឲ្យសិកាខ កាមទាំងអស់ថដល បានចូលរមួវគគបណថុ ោះ 
បណាថ ល បនោះយកបៅអនុវតថឲ្យមានរបសិទនភាព និងជយួអប់រ ាំបនថដល់អបកបផសងបទៀត បរពាោះចាំបណោះដឹងបនោះមិនរតឹមថតអាច 
ជួយបភញៀវបទសចរបានប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុថនថថថមទាំងអាចជយួបងបាូនសាច់ញាតនិិងអបករសុក អបកភូមិរបស់ពួកគត់បានបទៀត 
ផង។ 
 
បោក MICHAEL QUOCMINH PHAM របលនរកុមការងារ The CPR HERO Training Center និងជ្ញអបកបណថុ ោះ 
បណាថ លផ្អធ ល់បានបលីកប ងីថា វគគសិកាបនោះបានបផ្អថ តសាំខាន់បលីរបបៀបជួយឱ្យមានដាំបណីរការដបងហីមប ងីវញិ និងការ 
វាយតដមលជនរងបរគោះថា បតបីរគោះថាប ក់ករមិតណាថដលអាចជួយសបស្តងាគ ោះបៅនងឹកថនលងបាន បហ្យីបរគោះថាប ក់ករមតិណា 
ថដលរតូវការឡាន បពទយជ្ញចាាំបាច់ខានមិនបាន។ បបីបទោះជ្ញរតូវការឡានបពទយក៏បដ្ឋយ ក៏អបកថដលបចោះវធិីជួយសបស្តងាគ ោះ 
បឋមអាចជួយសបស្តងាគ ោះពកួគត់ឲ្យរចួផុតពីបរគោះថាប ក់បានថដរ កបុងករណីថដលរតូវរង់ចាាំឡានសបស្តងាគ ោះបនាធ ន់មកដល់។ 
ជ្ញមួយគប បនោះថដរ រកុមការងារក៏បានរបគល់មា៉ា សុីនឆក់បបោះដូងមួយបរគឿងដល់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផបីរបីរបាស់កបុងកិចច 
ការសបស្តងាគ ោះបឋម កបុងករណីថដលមានឧបទធវបហ្តុរតូវបរបីរបាស់ជ្ញចាាំបាច់។ 
 
បោក ថាន់ ប ុនធ ី មស្តនថីនគរបាលចរាចរណ៍ថដលបានចូលរមួកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបានបងាហ ញចាំណាប់អារមមណ៍ថា 
បោកបពញចតិថនឹងកមមវធិបីណថុ ោះបណាថ លបនោះណាស់ បរពាោះវាជ្ញវធិីសាស្តសថថដលអាចជយួឲ្យបយងីសបស្តងាគ ោះ មនុសសទូបៅបាន 
រគប់បពលបវោ។ បោកបបថជ្ញញ ថានឹងយកបមបរៀនបនោះបៅអនុវតថ និង ថណនាាំអបកបផសងបទៀតថដលអាចថណនាាំបាន បដីមផឲី្យ 
ចូលរមួជយួសបស្តងាគ ោះបៅបពលបភញៀវ ឬ អបករសុកមានបញ្ញហ បកតីប ងីបានទន់បពលបវោ។  
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា បនោះជ្ញបលកីទី២បហ្យីដនវគគបណថុ ោះបណាថ លសបស្តងាគ ោះបឋមដល់មស្តនថបុីគគលិក ថដលបធវីការពាក់ព័ននកបុង 
ឧទានអងគរ បដ្ឋយវគគទ១ីរតូវបានបរៀបចាំប ងីបដ្ឋយរកុម The CPR HERO Training Center ដថដល កាលពីដថងទ២ី៨ 
ថេមិថុនា ដល់ដថងទ៣ី ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងមកបនោះ៕ 
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រកមុការងារសហ្គន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថចុោះថចកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាតានិងទរកដល់អបកឃុាំដូនថកវ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បៅរពឹកដថងទ ី ១៤ ថេ ធបូ ឆ្ប ាំ ២០១៦ រកុមការងារសហ្គមន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារបចាាំរសុកពកួបានចុោះយកកញ្ច ប់ 
រទរទង់សុេុមាលភាព មាតានិងទរក បៅថចកជូនដល់របជ្ញពលរដឌកាំពុងរស់បៅកបុងឃុាំដូនថកវ។ ពិធីថចកជូនបនោះរតូវបាន 
បធវីប ងីបៅកបុងសាោឃុាំដូនថកវ រសុកពកួ បេតថបសៀមរាប។ 
 
កញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាតា និងទរកចាំននួ៣២កញ្ច ប់ រតូវបានរកុមការងារសហ្គនម៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា 
របចាាំរសុកពួក នាាំយកបៅថចកជូនដល់រគសួាររបជ្ញពលរដឌបៅកបុងឃុាំដូនថកវ។ កបុងពិធីបនោះមានការចូលរមួពតីាំណាង 
អាជ្ញញ ធរ ជ្ញតិអបសរា តាំណាងអាជ្ញញ ធររសុកពួក បមឃុាំដូនថកវ រមួនិងរបជ្ញពលរដឌរបមាណ៥០នាក់។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធីបនាោះ បោក ននិ ចាន់សាបមៀន របលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងដរពបឈ ី បទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ ន 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានរ ាំឭកពីរបវតថិដនការបបងាីតសាទ ប័នអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ក៏ដូចជ្ញតនួាទីកបុងការអភិរកស និងរគប់រគង 
រមណីយដ្ឋឌ នអងគរនាបពលកនលងមក។ បដ្ឋយសារកិចចេិតេាំរបឹងថរបងរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បទីបរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
មានភាពរកីចបរមីន លផលីាញជ្ញលាំដ្ឋប់ និងបានទក់ទញបភញៀវបទសចររាប់ោននាក់មកទសសនា រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថ ិ
សាស្តសថ មួយបនោះកបុងមួយឆ្ប ាៗំ ។ 
 
បោក ននិ ចាន់សាបមៀន ក៏បានឲ្យដឹងថដរថា ការផថល់កញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាតា និងទរកបនោះ គឺជ្ញការបងាហ ញទឹក 
ចិតថកបុងការយកចតិថទុកដ្ឋក់េពស់របស់ថាប ក់ដឹកនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលមាន ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ 
អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ី និងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ យុវជនជាំនាន់ 
បរកាយពិតជ្ញទាំពាាំងសបងឫសសមីិនអាចេវោះបាន បដីមផចូីលរមួថថរកាសមផតថិបបតកិភណឍ កបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ។ បោក 
សាបមៀន ក៏បានបសបីសុាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌថដលកាំពុងរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ រតូវបនថចូលរមួ ការពារ និងថថរកា អភិរកសឧទាន 
អងគរ ថដលជ្ញមរតកដ៏មានតដមលរបស់ដូនថេមរឲ្យបានគង់វងសសទិតបសទរជ្ញដរាប។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថា កញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាតានិងទរកថដលបានផថល់ជូនបៅបពលបនោះរមួមាន កស្តនថក បាំពង់ទឹកបៅថ  
កថនសងបពាោះបគ កូនមុង បរសាមដដបរសាមបជងី បខាអាវទរក រមួនិងថវកិាមួយចាំនួនបទៀត។ គិតតាាំងពីឆ្ប ាំ២០១៥ ថដលរកុម 
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សហ្គមន៍រតូវបានបបងាីតប ងី គឺជ្ញបលីកទី១២បហ្យី ថដលរកុមការងារបានចុោះថចករទរទង់សុេុមាលភាពមាតា និងទរក 
ដល់អបកឃុាំដូនថកវ ថដលសរុបទាំងអស់មានចាំនួន៣០៤កញ្ច ប់៕ 
 

     
 

     

របាសាទភបាំបាថេង រតវូបានជសួជុលសាថ រប ងីវញិ បដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
សហ្ការជ្ញមយួសាទ ប័នមូលនិធិពិភពបោក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
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ទិដឌភាពរបាសាទភបាំបរកាម 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
របាសាទភបាំបរកាម សទិតបៅបលីកាំពូលភបាំបរកាម មានចមាង យរបថហ្ល១២គ ូីថម៉ារតខាងតផូងរកុងបសៀមរាប ខាងបជីងបឹង 
ទបនលសាប និងមានចមាង យរបថហ្ល២២គី ូថម៉ារតពីរបាសាទអងគរវតថ។ 
 
របាសាទបនោះកសាងប ងីកបុងរាជយរពោះបាទយបសាវរ មន័ទ១ី (៨៨៩-៩១០គ.ស.) ចុងសតវតសទ៩ី និងបដីមសតវតសទី១០ 
កបុងរជជកាលដាំណាលគប នឹងរបាសាទភបាំបាថេង និងរបាសាទភបាំបូក បដីមផបីគរពដល់រពហ្មញ្ដសាសនា ឧទធសិដល់អាទិបទព 
ទាំង (រតមូ៌ីត)ិ គឺប៉ាមកណាថ លឧទធិសដល់រពោះឥសូរ ប៉ាមខាងតផូងឧទធសិដល់រពោះរពហ្ម និងប៉ាមខាងបជីងឧទធិសដល់រពោះ 
នារាយណ៍។ 
 
ប៉ាមបីទនធឹមគប ដនរបាសាទបនោះ សាងសង់ប ងីបលីបេឿនថតមួយ និងមានទាំហ្ាំេុសៗគប គឺ ប៉ាមកណាថ លរាងកាបរមានទាំហ្ាំ 
៩.៤០មx៩.៤០ម និងកមពស់១០ម។ ឯប៉ាមខាងបជីងនងិខាងតផូងបលង់រាងកាបរថដរ ថដលមានទាំហ្ាំ ៧.៥០មx៧.៥០ម។ 
បចចុបផនប របាសាទសទិតបៅកណាថ ល ហ្ ុមព័ទនបដ្ឋយកាំថពងថមបាយបរកៀម កបុងទាំហ្ាំរបមាណ៣៤០៨ថម៉ារតរកឡា។ 
 
បភញៀវបទសចរថដលប ងីបៅដល់របាសាទភបាំបរកាមបនោះ អាចគយគន់ទិដឌភាពដ៏រសស់សាា តដនរបាសាទ រមួនឹងទិដឌភាពជុាំវញិ 
ដូចជ្ញ បឹងទបនលសាប វាលថរសដ៏ធាំលវឹងបលវយី និងទិដឌភាពបពលដថងបរៀបលចិោ៉ា ងរសស់សាា តបទៀតផង។ 
 

សូមរកីរាយទសសនាករមងរូបភាពសាា តៗដនរបាសាទភបាំបរកាម ៖ 
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រមណីយដ្ឋឌ នរបវតថសិាស្តសថថេមរទក់ទញបបោះដូងអបករសាវរជ្ញវបុរាណវទិាអនថរជ្ញតិទាំង១០របបទសសទតិកបុងតាំបន់
អាសុអីាបគបយ ៍
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 

បៅតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នអងគរ រពោះវហិារ សមផូរដរពគុក អងគរបុរ ី ភបាំឧតថុងគ លថងវក សុទនថតជ្ញកថនលងបុរាណដ្ឋឌ នរបវតថសិាស្តសថ 
ដ៏លផរីបស់ថេមរ។ បចចុបផនបរមណីយដ្ឋឌ នទាំងបនោះបានកាល យជ្ញកថនលងបទសចរណ៍សរមាប់មនុសសទូបៅផង និងជ្ញកថនលងរសាវ 
រជ្ញវដ៏មានសកាថ នុពលសរមាប់អបករបវតថសិាស្តសថនិងបុរាណវទិាជ្ញត-ិអនថរជ្ញតផិង។  
 

ជ្ញក់ថសថង កបុងកមមសិការយៈបពល២៥ដថង ចាប់ពីដថងទ២ី០ វចិឆិកា ដល់ដថងទី១៥ ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅកមពុជ្ញនិងសងិហបុរ ី
ថដលសហ្ការបរៀបចាំបដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ និងវទិាសាទ នសកិាអាសុីអាគបយដ៍នរបបទសសងិហបុរ ី
កមមសិកាការអីនថរជ្ញតិចរមោុះជ្ញតិសាសន៍ ថផបកបុរាណវទិានិងរបវតថិសាស្តសថមកពី១០របបទសកបុងតាំបន់អាសុីអាបគបយ ៍ បាន 
ចាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងបលបុីរាណដ្ឋឌ នថេមរ ទាំងរបាងគរបាសាទ ចមាល ក់សលិផៈ ការរស់បៅរបស់របជ្ញជន និងការរគប់រគង 
វស័ិយបទសចរណ៍ជ្ញបដីម។ ពួកគត់បានបងាហ ញពីអារមមណ៍សបាយចិតថ ក៏ដូចជ្ញភាញ ក់បផាីលចាំបពាោះភាពអសាច រយ និងភាព 
សមផូរថបបដនមរតកដូនតាថេមរ។ បនាធ ប់ពីបានបាំបពញទសសនកិចចសកិាទីតាាំងអតតីរាជលនីថេមរមក ពួកគត់មានបាំណង 
ចង់មកសិកា ជួយជួសជុល និងអភិរកសរបាសាទបុរាណ ជ្ញមួយថេមរបពលពកួគត់មានជាំនាញពតិរបាកដ បរពាោះទបីនោះ 
សមផូររបលនបទសិកា កថនលងផថល់បទពិបសាធន៍ថផបកបុរាណវទិាោ៉ា ងលា រពមទាំងបុរាណដ្ឋឌ នមួយចាំនួនរតូវការអបក 
ជាំនាញមកជួយសិកាបថនទម។  
 

កញ្ញដ  Laura MANSELL សិកាខ កាមមកពីរបបទសអូស្តសាថ លី បញ្ច ប់ការសិកាថផបកបុរាណវទិានងិរបវតថិសាស្តសថបុរាណ ដន 
សាកលវទិាល័យសុដីន ី បានរបាប់ថា ការចុោះកមមសិកាបៅតាមការដ្ឋឌ នកាំណាយបដ្ឋយផ្អធ ល់ ជ្ញបទពិបសាធន៍ដ៏លារបស់ 
អបកបុរាណវទិា ដូចកញ្ញដ  បដមីផបីបងាីនចាំបណោះដឹងបថនទមបលីរទឹសថីថដលបានបរៀនបៅសាោ បហ្យីឱ្កាសថបបបនោះមនិមាន 
បរចីនបទបៅអូស្តសាថ ល។ី កមពុជ្ញពិតជ្ញមានបុរាណដ្ឋឌ នបរចនី គួរឱ្យចង់មកសកិានិងបធវកីារ បហ្យីបបីមានឱ្កាសមកបធវីការ 
បៅទីបនោះថមន កញ្ញដ ចាប់អារមមណ៍ការងារបៅសារមនធីរ និងការថថរកាទុកដ្ឋក់វតទុបុរាណ។ បរៅពីចាំបណោះដឹងជាំនាញ 
កញ្ញដ ក៏បានដឹងអាំពីរបដពណីអបករសុកផងថដរ។ បបីនិោយពីការរគប់រគងបុរាណដ្ឋឌ នវញិ ទាំងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិង 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតិរពោះវហិារ បានបរៀបចាំ រគប់រគង ជួសជុល និងអភិរកសតាំបន់រមណីយដ្ឋឌ នបានោ៉ា ងលា បបីបរបៀបនងឹកថនលង 
បផសង ថដលកញ្ញដ លល ប់បៅ។  
 

អនុបណឍិ តរបវតថិសាស្តសថមកពសីាកលវទិាល័យ Nalanda របបទសឥណាឍ  បោក Arun Kumar AKELLA ថដលសទតិកបុង 
របបទស ថដលរបមូលផថុ ាំបៅបដ្ឋយសិលផៈ ចមាល ក់ របាសាទ និងជាំបនឿសាសនាបរចីនបានចាប់អារមមណ៍ថា ថវីតផតិរបាសាទបៅ 
ឥណាឍ មានបរចីន ថតបបីបរបៀបបធៀបជ្ញមយួថេមរ គឺថេមរមានរបាសាទលាៗ  សាទ បតយកមមធាំសបមផមី និងកាច់កផូររស់របវកី។ 
អវីថដលគួរឱ្យបសងីចសរបសីរបនាោះ បបីបទោះបីមានការបញ្ចូលជាំបនឿរវាងពុទនសាសនានិងរពហ្មញ្ដសាសនា ក៏សាសនាទាំងពីរ 
បៅជ្ញមួយគប បានសុេ ជ្ញក់ថសថងដូចជ្ញរបាសាទហ្ណិឍូ ថកបៅរបាសាទថបបរពោះពុទនសាសនា ក៏របាសាទបៅលា មិនមានអបក 
បាំផ្អល ញថដរ។ ចាំថណកការរសាវរជ្ញវបុរាណវទិាវញិក៏ងាយរសួល អាចកាំណាយរសាវរជ្ញវបានបសធីររគប់កថនលង បរពាោះមនិសូវ 
មានមនុសសរស់បៅបរចនី ប៉ាុថនថបៅឥណាឍ មានការពបិាកកបុងថផបកបនោះជ្ញខាល ាំង បហ្យីបគមិនងាយអនុញ្ញដ តិឱ្យបធវីការរសាវ 
រជ្ញវបទ បរពាោះមានមនុសសរស់បៅបរចីនបសធីរអស់ដ ីការបាំផលិចបាំផ្អល ញក៏បរចនី។ បបីមានឱ្កាសមកបធវកីារបៅកមពុជ្ញ បោកចង់ 
ចូលរមួការងារកាំណាយបុរាណវទិា សិកាសាំណង់សាទ បតយកមម និងបដមិាសាស្តសថរសុកថេមរនងិឥណាឍ  បរពាោះកមពុជ្ញមាន 
កថនលងរសាវរជ្ញវបរចនីពិបសសបាំផុតសរមាប់អបកសិកាបុរាណវទិា។  
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សទិតកបុងរបបទសថដលមានបសដឌកិចចរកីចបរមីន បហ្យីមានរបវតថិសាស្តសថដ៏លផលីាញឯបណាោះវញិ បោក ZHAO Chunguang 
បបកខជនថាប ក់បណឍិ តថផបកបុរាណវទិាមកពីសាកលវទិាល័យ Wuhan ដនរបបទសចិន បានចាប់អារមមណ៍ ោ៉ា ងខាល ាំងបល ី
បុរាណដ្ឋឌ ន និងការរគប់រគងបបតិកភណឍ របស់កមពុជ្ញ។ តាំបន់អងគរ រពោះវហិារ បកាោះបករ និងសាទ នីយបុ៍រាណដ្ឋឌ ន ជ្ញបរចីន 
បទៀតរបស់ថេមរ គឺជ្ញកថនលងថដលផថល់បទពិបសាធន៍ការងារកាំណាយរសាវរជ្ញវដល់អបកបុរាណវទិាដ៏របបសីរបាំផុតបដីមផបីរកប 
យកចាំបណោះជាំនាញរបស់េលួន ។ បោកសបាយចតិថណាស់ថដលបានបធវីកាំណាយរសាវរជ្ញវបដ្ឋយផ្អធ ល់បៅបកាោះបករ បហ្យី 
បបីមានឱ្កាសឬមានកិចចសហ្ការរវាងរបបទសទាំងពីរ បោកនឹងមកសិការសាវរជ្ញវបៅទីបនោះមថងបទៀត បលីថផបកបុបររបវតថ ិ
សាស្តសថ និងចង់ដឹងបថនទមពីវបផធម៌អរយិធម៌ថេមរឱ្យបានបរចីនជ្ញងបនោះថថមបទៀត។ 
 

បថនទមពីបនាោះ កញ្ញដ  SAW Chaw Yeh បបកខជនថាប ក់បណឍិ តថផបកគាំនូរបលីថម មកពសីាកលវទិាល័យ Sains របបទសមា៉ា  
ប សុ ី បានចាប់អារមមណ៍បលីជាំនាញេលួនោ៉ា ងខាល ាំង គឺគាំនូរបលីថមបៅភបាំគូថលនថដលបទបីរកបឃញី មិនសូវមានអបកសាគ ល់ 
និងមិនទន់មានការបបាោះពុមពផាយផលូវការបរចីនបៅប យី។ កញ្ញដ បនថបទៀតថា បៅរសកុថេមរមានការរគប់រគងបបតិកភណឍ  
បានលា របជ្ញជនក៏យល់ដងឹបរចីនពីតួនាទីរបាសាទ និងរសឡាញ់បបតកិភណឍ ខាល ាំង េុសពីបៅមា៉ា ប សុីថដលរបបទសកាន់ 
សាសនាឥសាល ម បហ្យីការថថទាំរបាសាទហ្ណិឍូ និងរពោះពុទនសាសនាបៅមានករមិត ។ កមពុជ្ញជ្ញបបោះដូងដនអបករសាវរជ្ញវ 
ថផបកបុរាណវទិានិងរបវតថិសាស្តសថថដលមិនគួរបមលីរ ាំលងប យី ពិបសសគឺកថនលងផថល់បទពិបសាធន៍ចាំបណោះដងឹ និងជាំនាញ 
ដ៏លាបាំផុត។  
 

បដីមផបីាំបពញបថនទមបលីបទពិបសាធន៍ថដលមានតិចតចួថផបកកាំណាយ រពមទាំងចង់បបងាតីទាំនាក់ទាំនងរបបទសកបុងតាំបន់ថផបក 
បុរាណវទិា កញ្ញដ  Anne-Di Victorino BERDINE អនុបណឍិ តបុរាណវទិាដនសាកលវទិាល័យហ្វលីពីីន Diliman 
របបទសហ្វលីីពីន បានរបាប់ថា បៅហ្វលីីពីនមិនមានរបាសាទហ្ណិឍូ ឬពុទនសាសនាដូចបៅរបបទសកមពុជ្ញបទ មានថត 
សាំណង់វហិារកាតូលិក បរពាោះហ្វលីីពីនសទិតបរកាមការរគប់រគងរបស់បអសា៉ាញជ្ញង៣០០ឆ្ប ាំ ។ Anne-Di សបាយរកីរាយ 
ថដលបានចុោះកមមសកិាបៅកមពុជ្ញ របបទសថដលសមផូរបៅបដ្ឋយរបាងគរបាសាទ សាទ នីយបុ៍រាណវទិាកាំណាយ និង 
សាទ បតយកមមគួរឱ្យចង់បរៀនសូរត។ បៅទីបនោះបានបធវឱី្យកញ្ញដ យល់កាន់ថតចាស់ពជីាំនាញថដលេលួនសិកា ដូចជ្ញបបចចកបទស 
បធវីកាមឆ្ប ាំងបៅបេតថកាំពង់ឆ្ប ាំង របវតថិសាស្តសថថេមរតាាំងពីសម័យហ្វូណនរហូ្តដល់បចចុបផនប និងវតទុសិលផៈកុោលភាជន៍ថេមរ។ 
វាជ្ញឱ្កាសលាណាស់សរមាប់ហ្វលីីពីនអាចបរៀនសូរតបានបរចីនពីកមពុជ្ញកបុងការរគប់រគងបបតិកភណឍ  បបីមានកិចចសហ្ការ 
ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបលថីផបកជួសជុលអភិរកសបុរាណដ្ឋឌ ន ពីបរពាោះកមពុជ្ញរសឡាញ់បុរាណដ្ឋឌ នេលួនបរចនី បហ្យីថថទាំ 
បានលា ថតហ្វលីីពនីមិនសូវមានអបកចូលចតិថបុរាណវទិាបទ បដ្ឋយសារមនិសូវមានបុរាណដ្ឋឌ ន និងទទួលបានកដរមទប 
ជ្ញងជាំនាញបផសងៗ។  
 

កបុងនាមជ្ញរបបទសថដលផថល់ជាំនួយបដីមផបីបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លអនថរជ្ញត ិ សថីពីការរសាវរជ្ញវថផបកបុរាណវទិានងិរបវតថ ិ
សាស្តសថ កញ្ញដ  Amantha CHONG ជ្ញរគូបបរងៀនរបវតថសិាស្តសថមកពីរកសងួអប់រ ាំដនរបបទសសងិហបុរ ីបានសថមថងនូវការចាប់ 
អារមមណ៍ថាបៅរសុកថេមរមានរបាសាទនងិសាទ នយីក៍ាំណាយបរចីន ថដលដូនតាបនសល់ទុកមកដល់បចចុបផនប បដីមផឱី្យថេមរ 
និងបរបទសសិការសាវរជ្ញវបនថ បហ្យីរាជរដ្ឋឌ ភិបាលនិងសាទ ប័នទទួលេុសរតូវ ក៏បានថថទាំបបតកិភណឍ ទាំងអស់បាន 
ោ៉ា ងលានងិយកចិតថទុកដ្ឋក់បាំផុត ។ ថវីដផតិបៅសិងហបុរមីិនមានរបាសាទ មិនមានការងារបុរាណវទិាដូចកមពុជ្ញ 
ថតកញ្ញដ ចង់ថចករ ាំថលកចាំបណោះដឹងថដលទទលួបានពកីមពុជ្ញ ទាំងរបវតថសិាស្តសថ ទាំងការងាររសាវរជ្ញវបុរាណវទិា វបផធម៌ 
របដពណីអបករសកុ បដីមផយីកបៅបបរងៀនសិសានុសិសសបនថ។ បលីកបរកាយបពលរត ប់មកកមពុជ្ញមថងបទៀត កញ្ញដ ឈប់ 
មកបដីមផថីតកមានថបទៀតបហ្យី គឺមកបដមីផបីគលបៅអប់រ ាំ បហ្យីផសពវផាយចាំបណោះដងឹទាំងអស់បៅកាន់មតិថភកថ ិនិងពិភព 
បោកឱ្យបានដឹងពកីមពុជ្ញផងថដរ។  
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បនោះជ្ញបមាទនភាពណាស់សរមាប់ថដនដកីមពុជ្ញ ថដលដូនតារបស់ថេមរបានបនសល់ទុកនូវរបាងគរបាសាទ សាទ នីយរ៍បវតថសិាស្តសថ 
សាទ បតយកមម សិលផៈដ៏រស់របវកី និងរបវតថសិាស្តសថដ៏គួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ បានទក់ទញបបោះដូងបភញៀវបទសចរ រមួទាំងអបក 
រសាវរជ្ញវជ្ញបរចីនសាទ ប័នបលពីិភពបោកបានសាគ ល់កមពុជ្ញ។ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាសូមគាំរទជ្ញនិចចចាំបពាោះសាម រតីរសឡាញ់ 
និងការរមួចាំថណករបស់សាទ ប័នជ្ញត-ិអនថរជ្ញត ិ បដីមផជីួយអភិរកស អភិវឌណន៍តាំបន់អងគររបកបបដ្ឋយចីរភាព ពិបសសគឺជួយ 
រសាវរជ្ញវថសវងយល់អាំពបុីរាណកាលរបស់ថេមរឱ្យកាន់ថតយល់ចាស់បថនទមបទៀត៕ 
 

     
 

     
 

មូលនិធិទឹកចិតថទាំង៣ដនរបបទសជប៉ាុនចូលរមួសកមមភាពអប់រ ាំបរសិាទ ន បរកាមរបលនបទ «រកាអងគរសាា តជ្ញនិចច» 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
តាំបន់អងគរ មានភាពលផលីាញបដ្ឋយសាររបាងគរបាសាទបុរាណដ៏លាវចិិរត និងបានទក់ទញបភញៀវបទសចររគប់ជ្ញតសិាសន៍ 
ឱ្យមកទសសនាកាន់ថតបរចីនប ងីៗជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ។ តាមរយៈកាំបណីនដនបភញៀវបទសចរ បាននាាំទាំងចាំណូល និងបញ្ញហ  
បរសិាទ នដល់តាំបន់ដ៏រសស់បាំរពងមួយបនោះ បបីគម នការយកចិតថទុកដ្ឋក់បលកីាររគប់រគងសាំរាម និងកាកសាំណល់បានរតឹម 
រតូវបទនឹងបធវឱី្យតាំបន់អងគរ និងបេតថបសៀមរាបទាំងមូលបាត់បង់នូវបសាភ័ណភាព ភាពទក់ទញ រមួទាំងតដមលជ្ញបបតិកភណឍ  
ពិភពបោកដ៏ធាំបធង។ 
ដូបចបោះបដមីផរីមួចាំថណកជ្ញមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញ អងគការមូលនិធទិឹកចតិថទាំង៣របស់របបទសជប៉ាុន បានសហ្ការជ្ញមួយ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា សាោបេតថបសៀមរាប និង មនធីរបទសចរណ៍បេតថ បរៀបចាំកមមវធិីសមាា តបរសិាទ នតាំបន់អងគរបរកាម 
របលនបទ «រកាអងគរសាា តជ្ញនិចច Keep Angkor Clean» ជ្ញបលីកទ១ីនារពកឹដថងទ១ី៧ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ បៅមុេរបាសាទ 
អងគរវតថ។ 
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កមមវធិីដ៏មានអតទន័យបនោះ របារពនប ងីបរកាមអធិបត ីឯកឧត្តម ហង ់ទៅ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឯកឧត្តម 
ល៉ី សរំ ិធ អភិបាលរងបេតថបសៀមរាប កញ្ញដ  ហុ្សីាអ ិ អាដរ ៉ា អគគនាយកិាអងគការមូលនិធិទឹកចិតថទាំង៣ ឯកអគគរាជទូត 
សុឆនធៈដនកីឡាវាយកូនបាល់កមពុជ្ញ និងជ្ញបវរកញ្ញដ ជប៉ាុនឆ្ប ាំ២០១១ បវរកញ្ញដ ជប៉ាុនឆ្ប ាំ២០១២ ឆ្ប ាំ២០១៥ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
និងអបកចូលរមួរបមាណ២០០០នាក់ មានបុគគលិកសមាា តវរីគីន សិសានុសសិសកបុងតាំបន់ កាយរទិន យុវជនកាកបាទរកហ្ម 
មស្តនថីអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន។  
 
កមមវធិីបនោះបផ្អថ តសាំខាន់បលីការអប់រ ាំបរសិាទ នចាំបពាោះកុមារ បដ្ឋយបផ្អថ តបលសីកមមភាពសាំខាន់៣។ ទី១៖ គឺបផ្អថ តបលីការអប់រ ាំ 
បរសិាទ នតាាំងពីកុមារ បហ្យីរបមូលសាំរាមបដីមផជីាំរុញសារគនលឹោះ «ដ្ឋក់សាំរាមកបុងធុងសាំរាម»។ ទី២៖ សកមមភាពបធវលីាំហាត់ 
របាណអប់រ ាំ «បតាោះនាាំគប ប ីយូធីសាយ Beauticice» បងាហ ញពីកាច់រា ាំដ៏រស់របវកីជ្ញមួយ ចបរមៀងដ៏ពីបរាោះនិោយពីការ 
សមាា តបរសិាទ ន ថដលនាាំមកនូវភាពសបាយរកីរាយ និងសុេភាពលាផងថដរ។ ទី៣៖ ការផ្អល ស់បថូរវបផធម៌បដ្ឋយការបងាហ ញ 
ម៉ាូតសបមលៀកបាំពាក់របដពណីជប៉ាុនយូកាតា ការសថមថងកាច់រា ាំបបងាីតថមីបដ្ឋយយុវជនកមពុជ្ញអាំពីការបបាសសមាា តបរសិាទ ន និង 
ការសថមថងរបាាំអបសរាថេមរ ថដលបងាហ ញពីការរតឹចាំណងមិតថភាពកមពុជ្ញ-ជប៉ាុន។ 
 
ថថលងកបុងឱ្កាសបនាោះ កញ្ញដ  ហុ្សីាអ ិអាដរ ៉ា បានបលកីប ងីថា បដីមផកីាត់បនទយផលប៉ាោះពាល់ថផបកបរសិាទ ន រតូវចងចាាំ បរឿង 
សាំខាន់៣។ ទី១៖ គឺកាត់បនទយសាំរាមថដលមិនចាាំបាច់ ទី២៖ ការបរបីរបាស់សាជ្ញថមីប ងីវញិ ទី៣៖ ការថកដចបបរបីប ងីវញិ។ 
មា៉ាងវញិបទៀត ការរបកាន់ខាជ ប់ «ការដ្ឋក់សាំរាមកបុងធុងសាំរាម» ក៏អាចបធវឱី្យទីរកុងបយងីសាា តជ្ញងមុន បហ្យីបយងីក៏រស់បៅ 
របកបបដ្ឋយសុេភាពលាផងថដរ។ ដូបចបោះសូមបនថការសមាា តបរសិាទ នបដ្ឋយដដទាំងបទវរបស់ពួកបយងី! បយងីេញុ ាំសងឃមឹថាការ 
របារពនពិធីរកាអងគរសាា តជ្ញនចិចបលីកទ១ីបនោះ នឹងបធវីឱ្យរបជ្ញជនកមពុជ្ញ និងពិភពបោកចាប់អារមមណ៍ពបីរសិាទ ន បហ្យីចូល 
រមួបបងាីតទីរកុងដ៏មានបសាភ័ណភាពមួយប ងី។ 
 
ឯកឧត្តម ល៉ី សរំ ិធ បលីកប ងីថា របលនបទ «រកាអងគរឱ្យសាា តជ្ញនិចច» ថដលបរៀបចាំបដ្ឋយបវរកញ្ញដ ជប៉ាុនបៅដថងបនោះ 
មិនថមនថាអងគរមនិសាា តបទ ថតជ្ញចលនាមួយបដមីផចូីលរមួសមាា តបរសិាទ នអងគរឱ្យកាន់ថតសាា តជ្ញងបនោះ ។ កបុងកិចចការ 
ថថរកា និងបធវីឱ្យអនាម័យបរសិាទ នអងគរសាា ត អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានេតិេាំរបងឹថរបងេលួនឯងផង និងជួលរកុមហ្ ុនឯកជន 
ឱ្យសមាា តផង ថតវាមិនរគប់រគន់កបុងការបធវីឱ្យតាំបន់អងគរសាា តបទ បរពាោះសាំរាមវាបកីតបចញពីបយងីមាប ក់ៗថដលជ្ញអបកលក់ដូរ 
និងជ្ញអបកបដីរកមានថថដលមានការយល់ដឹងទបពីការទុកដ្ឋក់សាំរាមឱ្យបានរតមឹរតូវ និង គម នទមាល ប់លាបរកាយពីការហូ្ប 
ចុករចួេុសពីបភញៀវអនថរជ្ញតិថដលបគមានទមាល ប់លាកបុងការរកាសាំរាមរបស់បគ។  
 
មានរបសាសន៍កបុងពិធបីនោះ ឯកឧត្តម ហង ់ ទៅ បញ្ញជ ក់បទៀតថា បរៅពីកិចចការជួសជុល អភិរកស និងអភិវឌណន៍តាំបន់ 
អងគររបកបបដ្ឋយចីរភាព អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាក៏បានយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះបរសិាទ ន បដ្ឋយយកការរគប់រគង 
បរសិាទ នតាមសថង់ដ្ឋរអនថរជ្ញត ិ ISO 14001 ចាប់តាាំងពឆី្ប ាំ២០០៤ បដ្ឋយមានការរតួតពិនតិយគុណភាពពីសាទ ប័នលនា 
គុណភាពជប៉ាុន (JQA) បហ្យីទទួលបានវញិ្ញដ បណតបរត៤បលីករចួមកបហ្យី។ បលីសពីបនាោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បាន 
សហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរបេតថ សាទ ប័នពាក់ព័នន និងបបរងៀនមស្តនថីបុគគលិករបស់េលួន រមួទាំងសិសានុសិសស របជ្ញពលរដឌកបុង 
តាំបន់ឱ្យបានយល់ពីបរសិាទ ន។  
 
ឯកឧតថម ក៏បានរ ាំឭកផងថដរពីកិចចសហ្ការលារបស់របបទសជប៉ាុន កបុងការជយួជសួជុលអភិរកសតាំបន់អងគរជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា។ តាមរយៈការផសពវផាយនិងចូលរមួបដ្ឋយផ្អធ ល់ពីកញ្ញដ ឯកជប៉ាុនទាំងអស់បៅកបុងរពឹតថកិារណ៍ «រកាអងគរសាា ត 
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ជ្ញនិចច» សងឃមឹថាបងបាូនរបជ្ញពលរដឌ សិសានុសិសសទាំងអស់ បុគគលកិ មស្តនថីរគប់សាទ ប័ន និងឯកជននានា នងឹចូល 
រមួកាន់ថតសកមមថថមបទៀតកបុងការថថរកាបរសិាទ នកបុងតាំបន់អងគរឱ្យបានរសស់បាំរពងគួរជ្ញទចីង់មកទសសនា បហ្យីសូមឱ្យ 
របជ្ញជន កបុងតាំបន់អងគរទាំងអស់បចោះភាញ ក់រឭកបដ្ឋយេលួនឯងពីបញ្ញហ បរសិាទ ន រតូវសាា តជ្ញរបចាាំ មិនថមនសាា តថតបពលបគមក 
ជួយបនាោះបទ៕ 
 

     
 

     
 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបិទវគគបណថុ ោះបណាថ លសថពីីជាំនាញបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋម 
បនាធ ប់ពីបានបណថុ ោះបណាថ លរយៈបពល៤ដថងរចួមក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បៅរបសៀលដថងទ១ី៧ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានបទិវគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីជាំនាញបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះ 
បឋមបដ្ឋយមានថចកវញិ្ញដ បនបរតជូនសិកាខ កាមចាំននួ៤៤នាក់ មានដូចជ្ញ ភាប ក់ងារបទសចរណ៍ មស្តនថីនគរបាល ការពារ 
បបតិកភណឍ  នគរបាលបទសចរណ៍ នគរបាលចរាចរណ៍ និងមស្តនថបុីគគលកិមកពនីាយកដ្ឋឌ ននានានងិអងគភាពចាំណុោះ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមួយចាំនួនបទៀតបរកាមអធិបតភីាព ឯកឧត្តម ហុក ទប៉ាងសស អគគនាយករងតាំណាង 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស ុ៊ុំ ម៉ា ប ់ អគគនាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បៅរបាសាទអងគរវតថ ។ វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបានបរៀប 
ចាំប ងីតាាំងពីដថងទ១ី៣ ថេធបូ ដល់ដថងទ១ី៧ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ រវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរកុមរគូបពទយជាំនាញThe CPR 
HERO Training Center មកពីសហ្រដឌអាបមរកិ ។ 
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ថថលងកបុងឱ្កាសបិទវគគបណថុ ោះបណាថ លបនាោះ ឯកឧត្តម ហុក ទប៉ាងសស បានបលកីប ងី ថាវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះពិតជ្ញ 
មានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងណាស់សរមាប់សកិាខ កាម បរពាោះចាំបណោះដឹងបនោះមនិរតឹមថតអាចជួយបភញៀវបទសចរបានប៉ាុបណាត ោះបទ 
ប៉ាុថនថថថមទាំងអាចជួយបងបាូនសាច់ញាត ិ និង អបករសុកអបកភូមិរបស់ពកួគត់បានបទៀតផង ។ ឯកឧតថមសងឃមឹថា 
សិកាខ កាមទាំងអស់ ថដលបានចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះរចួបហ្យីនឹងយកចាំបណោះដងឹបនោះបៅអនុវតថឲ្យមានរបសទិនភាព 
បដីមផបីធវីឲ្យរបបសីរប ងីនូវបសវាកមមបទសចរណ៍កបុងតាំបន់អងគរ និងជយួអប់រ ាំបនថដល់អបកបផសងបទៀត ។ ជ្ញមួយគប បនាោះថដរ 
ឯកឧតថមក៏បានអរគុណចាំបពាោះរកុមរគូបពទយមកពីសហ្រដឌអាបមរកិថដលបានេាំរបឹងចាំណាយកមាល ាំងកាយចិតថ និងបពលបវោ 
ដ៏មានតដមលមកជយួបណថុ ោះបណាថ លសិកាខ កាមកមពុជ្ញ។ 
 
បោក MICHAEL QUOCMINH PHAM របលនរកុមការងារ The CPR HERO Training Center និងជ្ញអបកបណថុ ោះ 
បណាថ លផ្អធ ល់បានបលីកប ងីថា បោកពិតជ្ញមានសបាយរកីរាយខាល ាំងណាស់ បៅបពលបានបឃញីសិកាខ កាមបរៀនរហ័្ស 
យល់ និងេិតេាំយកចតិថទុកដ្ឋក់បរៀន រពមទាំងចូលរមួអនុវតថរទឹសថីោ៉ា ងសរសាក់សរសាាំ ។ ថវីដផតិវគគបណថុ ោះបណាថ ល បនោះ 
និោយជ្ញភាសាអង់បគលស និងមានសរមួលជ្ញភាសាថេមរេលោះៗកថ ី ក៏ប៉ាុថនថគុណភាពដនការសិកាបនោះមានលកខណៈសថង់ដ្ឋរ 
ដូចជ្ញ ការសិកាបៅសហ្រដឌអាបមរកិថដរ។ បោកក៏បានអរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ថដលបានផថល់ឱ្កាសឲ្យរកុម 
រគូបពទយរបស់បោកបានបផធរចាំបណោះដឹង និងដករសង់បទពិបសាធន៍ពកីមពុជ្ញ។  
 
បោក បស សូវ នគរបាលការពារបបតិកភណឍ បានបលកីប ងីថាបោកពិតជ្ញសបាយរកីរាយណាស់ ថដលបានចូលរមួបរៀន 
វគគបណថុ ោះបណាថ លជាំនាញបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋមដ៏មានសារៈសាំខាន់ និងមានតដមលបនោះ ។ វគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ 
បានផថល់នូវចាំបណោះដឹង និងបទពិបសាធន៍ថមីៗជ្ញបរចីនដល់បោក បហ្យីបោកបបថជ្ញញ ថានឹងយកបមបរៀនបនោះបៅអនុវតថ 
និងជួយផសពវផាយដល់អបកដដទបទៀត បដីមផពីរងឹងគុណភាពបសវាកមមបទសចរណ៍កបុងតាំបន់អងគរឲ្យកាន់ថតលារបបសីរប ងី 
ថថមបទៀត ។ បោកសូមអរគុណចាំបពាោះថាប ក់ដកឹនាាំអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលបានផថល់ឱ្កាសឲ្យរូបបោកបានចូលរមួវគគ 
បណថុ ោះបណាថ លជាំនាញបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋមបនោះ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា បនាធ ប់ពបីញ្ច ប់វគគបណថុ ោះបណាថ លជាំនាញបបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋមបនោះបហ្យី បៅដថងទី១៩ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
រកុមរគូបពទយបនោះនងឹចុោះបៅពនិិតយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌរបមាណជ្ញ១០០នាក់បៅភូមធិមមជ្ញតិរុនតាឯក ឃុាំរុនតាឯក 
រសុកបនាធ យរស ីបេតថបសៀមរាប មុននងឹវលិរត ប់បៅសហ្រដឌអាបមរកិវញិ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបរកីនរ ាំឭករបជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរឲ្យរមួគប បរបីរបាស់ទឹកមានសុវតទភិាព 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ       
 
“ទឹកថដលរគន់ថតថាល  គម នកលិន គម នពណ៌ ថដលរបជ្ញពលរដឌេលោះរគន់ថតដងពីអណថូ ងមកភាល មៗបនាោះ មិនទន់ចាត់ទុកថាជ្ញ 
ទឹកមានសុវតទិភាពបទ បពាលគឺ មិនទន់អាចបរបិភាគបានបៅប យី។ ការបរបិភាគទឹកថដលគម នសុវតទិភាពថបបបនោះ នឹង 
បណាថ លឲ្យមានជាំងឺជ្ញប់េលួន រុា ាំដរ ៉ា ខាតបង់រទពយសមផតថិជ្ញមនិខាន។ រតូវរមួគប បរបិភាគទកឹថដលមានសុវតទិភាព បដ្ឋយការដ្ឋាំ 
ឲ្យឆាិន ឬបដ្ឋយចបរមាោះរតមឹរតូវ”។ បនោះជ្ញសារដ៏មានន័យ ថដលមស្តនថីជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបរកីនរ ាំឭកដល់ 
របជ្ញពលរដឌកបុងឧទានអងគរនារពឹកដថងទ១ី៩ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ។ 
 
កបុងបទបងាហ ញបៅកាន់របជ្ញពលរដឌភូមិរហាល និងភូមិរសោះរសង់ខាងបជីង កបុងកមមវធិីផសពវផាយអាំព ី “វធិីសាស្តសថបនសុទនទឹក 
និងរកាទឹកឲ្យមានសុវតទិភាពបដីមផបីរបីរបាស់កបុងរគសួារ” បោក មាន់ ផ្អនតិ ថដលជ្ញរគបូបងាគ លដនកមមវធិីបនោះបលកីប ងីថា 
ការបរបីរបាស់ទកឹថដលគម នសុវតទិភាពរតឹមរតូវនឹងជាំរុញឲ្យមានជាំងឺរាករូស ចុោះកាួត រុា ាំដរ ៉ា និងរហូ្តដល់ជាំងមឺហារកីបទៀតផង 
ជ្ញពិបសស ចាំបពាោះកូនបកមង និងមនុសសចាស់។ ដូបចបោះ របជ្ញពលរដឌទាំងអស់រតូវថតនាាំគប បរបីរបាស់ទកឹ ថដលមាន សុវតទភិាព 
រតឹមរតូវ បដីមផសុីេភាព បសចកថីសុេកបុងរគួសារទាំងមូល។ 
 
រគូបបងាគ លរូបបនោះបថនទមថា បដីមផឲី្យទឹកមានសុវតទិភាពរតមឹរតូវ បគរតូវបធវីវធិីបនសុទនទកឹ រកាទឹកទុកឲ្យបានរតឹមរតូវ។ 
វធិីបនសុទនទកឹបគអាចបធវីតាមរយៈការដ្ឋាំទឹកឲ្យពុោះរយៈបពល១នាទីបៅ៥នាទ ី ឬអាចរចកដបបៅហាលកបៅថ ដថងឲ្យបាន 
៦បមា៉ា ងោ៉ា ងតិច បទីបអាចបរបីរបាស់បាន។ បរៅពីបនោះ បគអាចបរបីរបាស់ទឹកមានសុវតទភិាពបានតាមរយៈការបរបីរបាស់ធុង 
ចបរមាោះទកឹរតឹមរតូវ។  
 
បោក ជូ រា៉ាឌណីា អនុរបលននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ ជ្ញអបកសរមបសរមួលកមមវធិីបនោះបញ្ញជ ក់ថា កមមវធិីផសពវផាយអាំព ី
វធិីសាស្តសថបនសុទនទកឹ និងរកាទឹកឲ្យមានសុវតទភិាពបដីមផបីរបីរបាស់កបុងរគួសារ ជ្ញថផបកមួយដនគបរមាងសុវុឌណកិមមដនការ 
សមាា តទកឹ និងការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) ថដលជ្ញគបរមាងសហ្ការរវាងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា 
សាោបេតថបសៀមរាប និងរបបទសបារា ាំង។ បចចុបផនប គបរមាងបនោះកាំពុងថតបនថផសពវផាយដល់របជ្ញពលរដឌ អាំពីការរគប់រគង 
សាំរាម អនាម័យ និងទកឹសាា តជ្ញបដីម បៅបលីភូមចិាំនួន៤កបុងឧទានអងគរ ថដលបានបរជីសបរសីជ្ញភូមិគាំរូ បហ្យីបរគងនឹង 
បនថបៅកាន់ភូមិដដទបទៀតរហូ្តរគប់ទាំង១១២ភូមិកបុងឧទានអងគរទាំងមូល៕ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីី ការកាត់ដកហូ្តថមកបឈងីាប់ និងការកាត់រកីថមកបឈងីាប់ 
បៅតាមរបាសាទនានាកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួរកមុរគបូពទយសម័រគចិតថមកពីសហ្រដឌអាបមរកិចុោះពិនិតយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌ
បៅភូមិធមមជ្ញតិរនុតាឯក 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បដ្ឋយមានការសរមបសរមួលពីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រកុមរគបូពទយសម័រគចិតថ The CPR Hero Training Centerមកព ី
សហ្រដឌអាបមរកិចាំននួ១៧រូប ដឹកនាាំបដ្ឋយ បោកបវជជបណឍិ ត Michael Pham របលនរកុមរគូបពទយសម័រគចតិថ បានដកឹនាាំ 
រកុមពិនតិយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌចាំនួន១០០នាក់បដ្ឋយឥតគិតដថល បៅភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក ឃុាំរុនតាឯក រសុកបនាធ យ 
រសី បេតថបសៀមរាប បៅដថងទី១៩ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិជ្ញរបលនរកមុការងារអភិវឌណន៍ភូមិធមមជ្ញតិរុនតាឯក បានមាន 
របសាសន៍ឲ្យដឹងថា ការចុោះពិនិតយសុេភាពរបជ្ញពលរដឌបដ្ឋយមិនគតិដថលបនោះ បធវីប ងីបដីមផរីមួចាំថណករទរទង់សុេភាព 
របជ្ញពលរដឌ និងជួយសរមលួភាពលាំបាករបស់របជ្ញពលរដឌ បដ្ឋយសារភូមិបនោះជ្ញភូមកិាំពុងអភិវឌណ បហ្យីរបជ្ញពលរដឌ 
រស់បៅឆ្ង យពទីីរកុងនិងមនិទន់មានមណឍ លសុេភាពរគប់រគន់បៅប យី ។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថា បៅដថងខាងមុននងឹបរៀប 
ចាំឲ្យមានប៉ាុសថិ៍សុេភាពមួយកបុងភូម ិបដីមផងីាយរសលួជយួរបជ្ញពលរដឌបានទន់បពលបៅបពលមានបញ្ញហ សុេភាពបកតីប ងី 
 
បោក Michael បាននិោយថារកុមរគូបពទយសម័រគចិតថរបស់បោកមកពិនតិយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌកបុងដថងបនោះគ ឺ ពនិិតយ 
បៅបលីសមាព ធ្ម ជ្ញតិសារ ជ្ញតិខាល ញ់ របព័ននរបសាទ ថលឹងទមងន់ និងវាស់កមពស់ បដីមផឱី្យពួកគត់បានដឹងថាពួកគត់ 
កាំពុងបកតីជាំងអឺវ ី បដីមផងីាយរសួលពាបាលនិងការពារ ។ បោកបនថថាបរកាយពពីនិិតយសុេភាពជូនពួកគត់រចួបហ្យី 
រកុមរគូបពទយសម័រគចតិថបយងីពនិិតយបឃញីរបជ្ញពលរដឌមានជាំងឺដូចជ្ញបលីស្ម បលីសជ្ញតិខាល ញ់ ទឹកបនាមថផាម នងិជាំង ឺ
របព័ននរ ាំោយអាហារ បហ្យីរកុមរគូបពទយបានបធវកីារថណនាាំបៅតាមរបបភទជាំងនឺិងឱ្យពួកគត់បៅជួបរគូបពទយជាំនាញកបុង 
រសុកបបីមានបញ្ញហ បកតីប ងីបដីមផបីធវីការពាបាលឲ្យទន់បពលបវោ ។  
 
បោកតា ភុាំ ពុធ អាយុ៧៥ បាននិោយថាបោកតាមានការសបាយរកីរាយខាល ាំងណាស់ ថដលបានរកុមរគូបពទយសម័រគចិតថ 
ចុោះមកពិនិតយសុេភាពជូនអបកភូមិដល់ទីកថនលងបដ្ឋយឥតគិតដថលថបបបនោះ បរពាោះជីវភាពេសត់បេាយដូចបោកតា បបីចង់ដឹង 
ថា េលួនឯងបកីតអីបនាោះក៏មិនមានលទនភាពបៅរកការរបឹកាពីរគូបពទយបានថដរ ។ បនាធ ប់ពីពិនិតយសុេភាពបហ្យី បោករគ ូ
បពទយបានរបាប់ថា បោកតាមានជាំងឺបលីស្ម មិនរតូវបធវីការធងន់ៗបទ ពិបសសគឺរតូវបៅជួបរគូបពទយកបុងរសុកបដីមផបីធវ ី
ការពាបាលជាំងឺឱ្យទន់បពល ។ បោកតាសូមអាំណរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានងិរកុមរគូបពទយសម័រគ 
ចិតថអាបមរកិ ថដលថតងថតយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរក៏ដូចជ្ញបៅបរៅ 
តាំបន់ឧទានអងគរផងថដរ។  
 
បនោះជ្ញបលកីទ០ី២បហ្យី ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានសហ្ការគប ជ្ញមួយរកុមរគូបពទយ The CPR HERO Training 
Center មកពីសហ្រដឌអាបមរកិបានចុោះពិនតិយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌកបុងបេតថបសៀមរាប បដ្ឋយបលីកទី១រតូវបានបរៀបចាំ 
ប ងីបៅភូមិបតាប ត សងាា ត់អាំពិល រកុងបសៀមរាប បេតថបសៀមរាប កាលពីដថងទីបៅដថងទី០២ ថេកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
បដ្ឋយថ ក ការចុោះពិនិតយសុេភាពជូនរបជ្ញពលរដឌបលកីបនោះ រកុមរគូបពទយសម័រគចិតថក៏បានបណថុ ោះបណាថ លពីជាំនាញ 
បបចចកបទសសបស្តងាគ ោះបឋមដល់របជ្ញការពារភូមនិិងអបកភូមផិងថដរ៕ 
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អងគរនឹងទទលួបធវជី្ញមាច ស់ផធោះដនពិធីសថមថងសលិផៈរមួអាសា ន-ចិន 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
កមមវធិីសថមថងសលិផៈរមួអាសា ន-ចិន បរកាមរបលនបទ “ការតភាជ ប់កបុងភាពចរមោុះគប ” បរគងនឹងរបារពនប ងីរយៈបពល៣ដថង 
បៅបេតថបសៀមរាប ចាប់ពីដថងទី២៦ដល់២៨ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦។ កមមវធិីបនោះនឹងមានការចូលរមួពីសិលផករ សិលផការនិ ី
របមាណ ២៦៦នាក់ មកពបីណាថ របបទសជ្ញសមាជិកអាសា នទាំង១០ និង សាលរណរដឌរបជ្ញមានតិចិន បដីមផអីបអរ 
សាទរេួប ទី២៥ឆ្ប ាំដនទាំនាក់ទាំនងអាសា ន-ចិន។ 
 
តាមកមមវធិីថដលបានបរគងទុក ពីរដថងដាំបូងគឺជ្ញពធិីជួបជុាំ និងសិកាខ សាោសថីពីវបផធម៌ចរមុោះអាសា ន-ចិន។ ចាំថណកកមមវធិ ី
សថមថងសិលផៈរមួគប នឹងរបារពនប ងីបៅរបាសាទបាយន័ ចាប់ពីបពលរបសៀលតបៅ។  
 
បដីមផបីរៀបចាំកមមវធិីបនោះឲ្យដាំបណីរបៅបដ្ឋយបជ្ញគជ័យ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជ្ញបានសបរមចបបងាតីគណៈកមមការអនថររកសួង 
ថដលមានសមាសភាពមកពីរកសួងបទសចរណ៍ រកសួងការបរបទសនងិសហ្របតិបតថកិារអនថរជ្ញត ិ រកសួងវបផធម៌ និង 
វចិិរតសិលផៈ រកសួងសុខាភបិាល រកសួងព័ត៌មាន សាោបេតថបសៀមរាប និងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួនឹងរកសួងសាទ ប័ន 
ពាក់ព័ននមួយចាំននួបទៀត។ 
 
ជ្ញមួយគប បនោះថដរ កបុងនាមជ្ញសាទ ប័នទទួលបនធុករគប់រគងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានចូលរមួសហ្ការោ៉ា ង 
សកមមជ្ញមួយ សាទ ប័នពាក់ព័នន បដីមផជីាំរុញកមមវធិីបនោះឲ្យរបរពឹតថបៅបដ្ឋយរលូន រសបតាមបគលបាំណងចមផងដនកមមវធិ ី
ដ៏មានអតទន័យបនោះ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថចុោះផសពវផាយពីបបតិកភណឍ ដល់អបករសកុអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
ការបស្តញ្ញជ បចាំបណោះដឹងពីបបតកិភណឍ ដល់របជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់ឧទានអងគរ គឺជ្ញបរឿងសាំខាន់ណាស់ បដ្ឋយ 
សារពួកគត់រស់បៅផ្អធ ល់ជ្ញមយួបបតិកភណឍ  ។ ដូបចបោះ ពួកគត់ចាាំបាច់រតូវថតមានការយល់ដងឹពីតដមល បបតិកភណឍ  
បដីមផងីាយរសលួជួយគប ថថរកា ការពារ និងអភិរកសបបតកិភណឍ ឲ្យបានគង់វងសតដល់មនុសសជ្ញតិជាំនាន់បរកាយបទៀត។ 
 
បដ្ឋយយល់ចាស់ពីបហ្តុផលបនោះបហ្យី បានជ្ញអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានបបងាីតរកមុការងារសហ្គមន៍បដីមផចុីោះផសពវផាយព ី
បបតិកភណឍ  ដល់របជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងឧទានអងគរជ្ញរបចាាំបដីមផឲី្យពួកគត់បានយល់បហ្យីចូលរមួគប ជួយថថរកា 
នូវបបតិកភណឍ  ។ 
 
ជ្ញក់ថសថងបៅដថងទី២២ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ បោករស ី បៅ៉ា  លា តាំណាង ឯកឧត្តម សខុ លកខិណា ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា និង មស្តនថីបុគគលកិអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមយួចាំននួបទៀតបានសហ្ការគប ជ្ញមយួរកុមរបឹកាឃុាំ បមភូមិរមួគប ផសពវ 
ផាយពីបបតកិភណឍ ដល់របជ្ញពលរដឌបៅភូមិសធងឹ ឃុាំបាគង រសុករបាសាទបាគង បេតថបសៀមរាប។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងឱ្កាសបនាោះ បោករស ី បៅ៉ា  លា បានបលកីប ងីអាំពសីិទនិរបស់របជ្ញពលរដឌ ថដលរស់បៅកបុងតាំបន់ 
បបតិកភណឍ  តាាំងពីយូរោរណាស់មកបហ្យី មានដូចជ្ញសិទនិរស់បៅ សិទនិសាងសង់ សិទនិថចកមរតក និងសិទនលិក់មរតក 
បនថឲ្យអបកភូមផិងរបងជ្ញមួយគប ។ បថនទមពីបនាោះបទៀត បោករសីក៏បានពនយល់អាំពីតនួាទីភារកិចច និងកចិចការងាររបស់ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាកបុងការថថរកា ការពារ និងអភិរកសបបតិកភណឍ  វបផធម៌ និងដរពបឈកីបុងតាំបន់អងគរផងថដរ។ 
 
បោក ភុាំ ណន បមភូមសិធឹងបានមានចាំណាប់អារមមណ៍ថាបោកពិតជ្ញសបាយរកីរាយ ថដលបានចូលរមួជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរាកបុងការផសពវផាយពីបបតិកភណឍ ដល់របជ្ញពលរដឌបៅកបុងភូមិរបស់បោក ។ កមមវធិីបនោះលាបរពាោះវាបានផថល់នូវ 
ចាំបណោះដឹងបរចនីដល់របជ្ញពលរដឌ បធវីឲ្យពួកគត់យល់ចាស់ពីតដមលបបតិកភណឍ  និងអតទរបបោជន៍បបតិកភណឍ  រពមទាំង 
ដឹងតួនាទីរបស់ពួកគត់រតូវចូលរមួគប ជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរ បដីមផថីថរកានូវបបតិកភណឍ ដូនតាបយងីទាំងអស់គប ។  
 
សូមបញ្ញជ ក់ថាកបុងការផសពវផាយបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានអនុញ្ញដ តចាប់ជួសជុល និងតោ៉ា បផធោះជូនរបជ្ញពលរដឌ 
ចាំនួន៩រគួសារ និងថចកកញ្ច ប់រទរទង់សុេភាពមាថ យ និងទរកដល់ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួផងថដរ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះអប់រ ាំរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិថរសចងហូតអាំពីការបនសុទនទឹកនិងទុកដ្ឋក់ទឹកឱ្យមានសុវតទភិាព 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បដីមផរីមួចាំថណកបលីកកមពស់សុេភាពរបជ្ញជនបៅកបុងតាំបន់អងគរ ឱ្យមានការយល់ដឹងពីអនាម័យ ការរស់បៅសាា ត ហូ្ប 
សាា តកបុងជីវតិរស់បៅរបចាាំដថងរបកបបដ្ឋយសុេភាពលា បៅរពឹកដថងទ២ី២ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ គបរមាងសុវុឌណកិមមដន ការសមាា ត 
ទឹក និងការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) ថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបសហ្ការជ្ញមួយសាោបេតថបសៀមរាប 
និងរបបទសបារា ាំង បានចុោះបៅអប់រ ាំផសពវផាយអាំព ី «ការបនសុទនទកឹ នងិទុកដ្ឋក់ទកឹឱ្យមានសុវតទភិាព» ដល់របជ្ញជន 
ជ្ញង៨០នាក់បៅភូមិថរសចងហូត ឃុាំរុនតាឯក រសុកបនាធ យរសី បេតថបសៀមរាប។  
 
បោក ដ  ប៉ាូទ ីមស្តនថីជាំនាញដននាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានរបាប់ថា កនលងមករបជ្ញជនថតងយល់ 
ថាទឹកថាល  គឺជ្ញទឹកថដលសាា ត ថតការពិតមនិអុីចងឹបទ! ទឹកសាា ត គឺរតូវថតមានសុវតទិភាព គម នជ្ញតិគមី ីគម នបមបរាគ នងិការ 
បាំពុលបផសងៗ បហ្យីបពលបរបិភាគបៅមិនប៉ាោះពាល់ដល់សុេភាព។ កបុងបនាោះ បដីមផបីានទឹកសាា តមកទទួលទន និងបរប ី
របាស់ ទី១៖គឺរតូវការពាររបភពទឹកឱ្យបានលាបដ្ឋយព័ទនរបងឬចាក់សាបជុាំវញិរសោះនិងអណថូ ង បហ្យីដ្ឋច់ខាតមិនរតូវសង់ 
បងគន់បៅបលីរបភពទឹក ទី២៖ រតូវទុកទឹកឱ្យរងសិនមុននងឹបរបីរបាស់ ទី៣៖ ដ្ឋាំទឹកឱ្យពុោះោ៉ា ងតចិ១នាទ ី បៅ៥នាទមុីន 
ទទួលទន ទី៤៖ រកាទឹកឱ្យមានសុវតទិភាព បដ្ឋយបរបីគរមបរគបពាងទឹក អាងទឹកឱ្យបានរតឹមរតូវ ទី៥៖ បបីទឹកបនាោះ 
មិនសាា ត រតូវបរបីវធិីចបរមាោះបដ្ឋយរកណាត់ ឬធុងចបរមាោះជ្ញបដីម។  
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បោករស ី សុនិ ហា ក ជាំទប់ទី១ឃុាំរុនតាឯកបានរបាប់ថា បនោះជ្ញបលីកទ២ីបហ្យីថដលអបកភូមិថរសចងហូតទទួលបានការ 
បណថុ ោះបណាថ លអាំព ី «ការបនសុទនទកឹ នងិទុកដ្ឋក់ទកឹឱ្យមានសុវតទភិាព» បដ្ឋយអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ អបករសីថតងបលីក 
ទឹកចិតថនិងជាំរុញរបជ្ញជនឱ្យបចោះសមាា តបរសិាទ ននិងបធវីអនាម័យកបុងការរស់បៅឱ្យបានរបបសីរ 
ពិបសសចូលរមួទទួលយកចាំបណោះដឹងពកីាររស់បៅសាា ត ហូ្បសាា តតាមរយៈការផសពវផាយរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏ដូច 
ជ្ញអងគការបផសងៗកនលងមក បដីមផឱី្យអបកភូមិមានសុេភាពលា បរពាោះការរស់បៅសាា ត មិនចាំណាយលុយេជោះខាជ យបលកីារ 
ពាបាលជាំងឺនឹងនាាំមកនូវសុភមងគលកបុងរគួសារ។ អបករសីក៏អរគុណដល់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលបានរមួ ចាំថណកជ្ញមយួ 
មស្តនថីមូលដ្ឋឌ នយកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះការរស់បៅរបស់របជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរ ទាំងការអប់រ ាំ សុេភាព បរសិាទ ន។ល។ 
 
បងរបសុ បរឿន បម បានសថមថងនូវការចាប់អារមមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំងចាំបពាោះរបលនបទបៅដថងបនោះ បរពាោះវាបានផថល់នូវវធិីសាស្តសថ 
លាៗ ងាយរសលួកបុងការទទលួបានទឹកសាា តបដមីផបីរបិភាគនងិបរបីរបាស់របចាាំដថង ។ រាល់ដថងបងរបសុថតងដ្ឋាំទឹកផឹក បហ្យី 
មានធុងចបរមាោះសរមាប់បរបផីងថដរ មិនថដលផកឹទឹកបដ្ឋយផ្អធ ល់ពីអណថូ ងបទ។ បងរបសុ បម ក៏សូមឱ្យមានកមមវធិីថបប 
បនោះបទៀត បដីមផជីាំរុញទកឹចតិថនិងផថល់ចាំបណោះដឹងដល់របជ្ញជនឱ្យយល់ដងឹកាន់ថតបរចនីអាំពីសុេភាព ការរស់បៅសាា ត 
ផឹកសាា ត។ 
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អបកជាំនាញរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងទទលួការបណថុ ោះបណាថ ល 
ពីគបរមាងអភិរកសជសួជុលរបាសាទរពោះពិធូររបស់សាលរណរដឌកូបរ ៉ា 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
គបរមាងអភិរកសជួសជុលរកមុរបាសាទរពោះពិធូរ ថដលអនុវតថបដ្ឋយមូលនិធិបបតកិភណឍ វបផធម៌កូបរ ៉ា (KOCHEF) និងភាប ក់ 
ងារសហ្របតបិតថិការអនថរជ្ញតកូិបរ ៉ា (KOICA) កាំពុងបផ្អថ តការយកចិតថោ៉ា ងខាល ាំងបលីការងារបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស 
ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា។ 
 
ជ្ញក់ថសថងចាប់ពីដថងទី១៩ ដល់ដថងទី២៣ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ គបរមាងជសួជុលរបាសាទរពោះពិធូរ បានបបីកវគគបណថុ ោះ 
បណាថ លជាំនាញអភិរកសដល់មស្តនថីជាំនាញដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដ្ឋយបផ្អថ តសាំខាន់បលីការសិកាអាំពសីមាសលតុថម និងការ 
ពាបាលថសលបៅបលីថម។ សិកាខ កាមថដលចូលរមួកបុងវគគបនោះមានចាំននួ១០រូប ថដលមកពីនាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុង 
ឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រទាំងអស់ កបុងបនាោះ វសិវករ៤រូប សាទ បតយករ៣រូប និងបុរាណវទូិ៣រូប។ 
 
កញ្ញដ  បបឿត សុភា បុគគលិកបបចចកបទសដននាយកដ្ឋឌ នអភរិកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា របានបងាហ ញ 
អារមមណ៍រកីរាយបពញចតិថចាំបពាោះវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះ បដ្ឋយមូលបហ្តុថាវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះមានទាំងរទសឹថ ី នងិការ 
ចុោះអនុវតថតាមរបាសាទជ្ញក់ថសថង ថដលជាំរុញឲ្យកញ្ញដ  និងសិកាខ កាមដដទបទៀតមានភាពងាយយល់ អាចអនុវតថបាន។  
 
បោក ផ្អក ដុងហុ្ ី(Park Donghee) មស្តនថីសរមបសរមលួដនគបរមាងជសួជុលរបាសាទរពោះពិធូរបរៀបរាប់បៅរពឹកដថងទ២ី៣ 
ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ បនោះថា គបរមាងអភិរកសជួសជុលរបាសាទរពោះពិធូរមានការងារ៣ធាំថដលរតវូបធវីគ ឺការងារបណថុ ោះបណាថ ល 
ធនលនមនុសស ការងាររសាវរជ្ញវ និងការងារអភិរកសជសួជុលសាថ រប ងីវញិ ។ បដ្ឋយថ ក វគគបណថុ ោះបណាថ លធនលន 
មនុសសបានកាំណត់ជ្ញបីថផបកគ ឺ ការបណថុ ោះបណាថ លរយៈបពលេល ី និង រយៈបពលមធយមបៅរបបទសកូបរ ៉ា និងការបណថុ ោះ 
បណាថ លបដ្ឋយផ្អធ ល់បៅរបបទសកមពុជ្ញ។  
 
សរមាប់វគគបណថុ ោះបណាថ លរយៈបពលេល ី ថាប ក់ដឹកនាាំនងិមស្តនថីជាំនាញ១០រូបបានបៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណាថ លរយៈបពល២ 
សបាថ ហ៍្កាលព ីថេសីហា និងថេកញ្ញដ កនលងបៅ។ បដ្ឋយថ ក កមមវធិីបណថុ ោះបណាថ លរយៈបពលមធយម KOCHEF បានបរៀប 
ចាំកមមវធិបីញ្ជូ នមស្តនថីជាំនាញបៅបណថុ ោះបណាថ លបៅរបបទសកូបរ ៉ាចាំនួន៣វគគ រយៈបពល៣ថេ បដ្ឋយកបុងមយួវគគ៤រូបគ ឺសាទ បតយ 
ករ៤រូប វសិវករ៤របូ និងអបកជាំនាញបុរាណវទិា៤រូប៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ នចុោះទប់សាា ត់សាំណង់េុសចាប់បៅតាំបន់ការពារឧទានអងគរ 
(តាំបន់រលសួ) 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
ភាប ក់ងារសណាថ ប់លប ប់ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សហ្ការជ្ញមយួកមាល ាំងការពារបបតិកភណឍ របចាាំរសុករបាសាទបាគង និងអាជ្ញញ  
ធរមូលដ្ឋឌ នបានចុោះទប់សាា ត់ការសាងសង់របងបបតុងេុសចាប់មួយកថនលង ថដលសទិតបៅកបុងភូមិលដល ឃុាំបាគង រសុករបា 
សាទបាគង បេតថបសៀមរាប ថដលជ្ញដសីទិតបៅកបុងតាំបន់ការពារទី១ដនរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ (តាំបន់រលសួ)។ សកមមភាពចុោះ 
ទប់សាា ត់បនោះបធវីប ងីនារបសៀលដថងទី២៥ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ បដ្ឋយតរមូវឲ្យអបកដឹកនាាំការដ្ឋឌ ន (បមបៅ៉ាការសាំណង់) បធវីកិចច 
សនាជ្ញោយលកខណ៍អកសរផ្អា កការសាងសង់បនថ។ 
 
បោក ននួ សុគុណ មស្តនថីសណាថ ប់លប ប់មួយរូប ថដលបានចូលរមួសកមមភាពទប់សាា ត់បនោះ បញ្ញជ ក់ថា ការចុោះទប់សាា ត់ បនោះ 
ជ្ញបលីកទ២ីបហ្យី បនាធ ប់ពីរកុមការងារលល ប់បានចុោះទប់សាា ត់មថងកាលពីដថងទ១ី៧ ថេធបូ កនលងបៅ ។ បោកបញ្ញជ ក់ថាបដ្ឋយ 
មិនអាចជួបជ្ញមយួមាច ស់ដីផ្អធ ល់ រកុមការងាររបស់បោកបានរតឹមថតបធវីកិចចសនាជ្ញមយួបមជ្ញង និងសុាំឲ្យគត់បញ្ឈប់ការ 
សាងសង់។ បោកសងឃមឹថា មាច ស់ដ ីនិងបមជ្ញងនឹងសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បដីមផថីថរកាការពាររមណីយដ្ឋឌ ន 
បបតិកភណឍ ពភិពបោកឲ្យបានគង់វងស បរពាោះអងគរជ្ញអតថសញ្ញដ ណជ្ញតិថដលរតូវការពារឲ្យបានដ្ឋច់ខាត។ 
 
បោក សុនិ ឃ ី បមភូមិលដលថដលបានចូលរមួសហ្ការកបុងសកមមភាពចុោះទប់សាា ត់បនោះបញ្ញជ ក់ថា បោកបានចូលរមួជ្ញ 
សាកសដីឹងឮកបុងនាមជ្ញអាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងគាំរទសកមមភាពចុោះទប់សាា ត់សាំណង់បដ្ឋយេុសចាប់បនោះ។ បោកក៏បានជាំរុញ 
ឲ្យរបជ្ញពរដឌចូលរមួសហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរមានសមតទកិចច បដីមផបីាំបពញសាំណុាំ ថបបបទរតឹមរតូវមុន នឹងសាងសង់សាំណង់ 
បផសងៗកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរ ថដសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោកទាំងអស់គប ៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថកិចចសហ្ការបលកីារងារបរៀបចាំអងគរសស្តងាា នថសរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៧ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បៅរបសៀលដថងទ២ី៦ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ថាប ក់ដកឹនាាំសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ (សសយក) ដឹកនាាំបដ្ឋយ 
ឯកឧត្តម សខុ សបាយណា របលនរកមុការងាររបតិបតថិរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថ បានចូលរមួកចិចរបជុាំបៅអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា កបុងបាំណងបដីមផថីសវងរកកចិចសហ្របតិបតថិការបដីមផបីរៀបចាំរពតឹថិការណ៍អងគរសរងាា នថបលីកទី៤ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
កបុងជាំនបួថដលបធវីប ងីបៅសាប ក់ការអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ឯកឧត្តម សខុ សបាយណា បានសថមថងអារមមណ៍សបាយ 
រកីរាយ និង អរគុណោ៉ា ងរជ្ញលបរៅដល់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ថដលថតងថតសហ្ការកបុងការបរៀបចាំរពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថ 
នាបពលកនលងមក។ ឯកឧតថមបនថថា ការចូលរមួបនោះ គឺបងាហ ញឲ្យបឃញីពីការលោះបង់បដមីផវីស័ិយវបផធម៌ជ្ញតិទាំងមូល។ 
 
បរៅពីបនោះ ថាប ក់ដឹកនាាំ សហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ ក៏បានបងាហ ញពីវបីដអូេល ី ជុាំវញិរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថនាបពល 
កនលងមកក៏ដូចជ្ញកមមវធិីមួយចាំនួន ថដលបរគងបធវីបៅឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេ។ កបុងបនាោះ បបីតាមការបញ្ញជ ក់របស់ ឯកឧត្តម 
សខុ សបាយណា មានកមមវធិីេលោះបៅរកាដថដល េលោះថកសរមួល និងេលោះបទៀត ពុាំមានកបុងកមមវធិីឆ្ប ាំបនោះបទ។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគនាយករងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បានបលីកប ងីថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងថតផថល់កិចចសហ្ 
ការោ៉ា ងជិតសបិទនសាំបៅបធវីោ៉ា ងណាឲ្យរពតឹថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថទទលួបានបជ្ញគជ័យ ។ បដ្ឋយថ ករពឹតថិការណ៍អងគរ 
សស្តងាា នថ ថដលបរគងបរៀបចាំកបុងឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេបនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ក៏បានបរតៀមបរៀបចាំរកុមការងារមួយចាំនួនផង 
ថដរ បដីមផសីហ្ការជ្ញមួយរកមុការងារបស់សហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ កបុងបនាោះរមួមានរកុមការងារភូមិេញុ ាំ រកុមអភិរកស 
ដ្ឋឌ ន និងរកុមរបតិបតថសិរមាប់ទាំនាក់ទាំនងការងារទូបៅ។  
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ បានបថនទមបទៀតថា បរៅពីកចិចសហ្ការខាងបល ីអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានបបងានី សកមមភាព 
ការងារបដីមផសីមាា តបរសិាទ ន កាត់រកីថមកបឈ ី បរៀបចាំផថល់ព័ត៌មានទីតាាំងហានិភ័យរបាសាទ ក៏ដូចជ្ញផថល់ទឹកពិសារបដ្ឋយ 
ឥតគិតដថល ថដលកាលពឆី្ប ាំបៅទទួលបានការគាំរទពីមហាជនទូបៅោ៉ា ងខាល ាំង។ 
 
គួររមលឹកថា រពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថបានទក់ទញបភញៀវបទសចរជ្ញត ិនិងអនថរជ្ញតិបរចនីពមីួយឆ្ប ាំបៅមយួឆ្ប ាំ។ កាលពីបលីក 
ទីមួយឆ្ប ាំ២០១៣ រពឹតថិការណ៍បនោះទក់ទញបភញៀវបទសចរ ១៧មុឺននាក់ បលីកទពីីរ ឆ្ប ាំ២០១៤ ចាំនួន ៣៨មុនឺនាក់ 
បលីកទីប ី ឆ្ប ាំ២០១៥ មានចាំនួន ៩៧មុនឺនាក់ និងបលីកទីបនួ ឆ្ប ាំ២០១៦ គឺបកីនប ងីដល់បៅ ១,៣ោននាក់ 
បហ្យីបគរ ាំពឹងថាបៅឆ្ប ាំ២០១៧បនោះ ចាំនួនបនោះនឹងបនថបកីនប ងីបទៀត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួសាទ ប័ន KOCHEF របស់សាលរណរដឌកូបរ ៉ា ជសួជុលរកមុរបាសាទរពោះពិធូរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានចាប់ដដគូជ្ញមួយមូលនិធិបបតិកភណឍ វបផធម៌កូបរ ៉ា (KOCHEF) និងភាប ក់ងារសហ្របតិបតថកិារអនថរ 
ជ្ញតិកូបរ ៉ា (KOICA) បដីមផជីួសជុលសាថ រប ងីវញិនូវរកុមរបាសាទរពោះពិធូរ ថដលសទិតបៅទល់មុេរពោះោនជល់ដាំរ។ី 
គបរមាងបនោះចាប់បផថមីពីឆ្ប ាំ២០១៥ បហ្យីបរគងនងឹបញ្ច ប់ជាំហានដាំបូងបៅឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុេ។ 
 
បោក ផ្អក ដុងហុ្ ី (Park Dong hee) មស្តនថសីរមបសរមលួដនគបរមាងបនោះ បញ្ញជ ក់ថា គបរមាងអភិរកសជួសជុលរបាសាទ 
រពោះពិធូរ មានការងារ៣ធាំថដលរតូវបធវីគ ឺការងារបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស ការងាររសាវរជ្ញវចងរកងឯកសារ និងការ 
ងារអភិរកសជសួជុលសាថ រប ងីវញិ។ សពវដថងគបរមាងកាំពុងដាំបណីរការបលីការងារបណថុ ោះបណាថ លធនលនមនុសស និងរសាវ 
រជ្ញវចងរកងឯកសារ ចាំថណកការជួសជុលសាថ រប ងីវញិនឹងចាប់បផថីមបនាធ ប់ពបីញ្ច ប់ការសកិារសាវរជ្ញវបហ្យី។ 
 
មស្តនថីសរមបសរមលួគបរមាងរូបបនោះបថនទមថា បោងតាមអនុសាសន៍របស់គណៈកមាម ធកិារICC-Angkor បានតរមូវឲ្យរកុម 
ការងាររបស់បោកបធវីការអភិរកស ជួសជុល បៅបលី៣ចាំណុចដនរកុមរបាសាទរពោះពិធូរគឺ ការជួសជុលបលីថផបកតូចៗជុាំវញិ 
របាសាទ ការសិកាទូបៅអាំពទីិដឌភាពជុាំវញិរបាសាទ និងការជួសជុលសាថ រប ងីវញិនូវកសិននុជុាំវញិរបាសាទ។ “រហូ្តមក 
ទល់ នឹង បពលបនោះ បយងីបានសិកាចងរកជ្ញឯកសារបានបរចីនបហ្យី។ បៅរវាងថេមីនានងិបមសា ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេបនោះ 
រកុមការងារនងឹបធវីសិកាខ សាោមួយបដមីផបីងាហ ញអាំពីថផនការពិសាថ រដនគបរមាង បហ្យីសាថ ប់បោបល់របស់អបក ជាំនាញដន 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងអបកជាំនាញបផសងៗថដលកាំពុងអនុវតថការងារជួសជុលបៅកបុងរមណីយដ្ឋឌ នអងគរថដរ ។ ជ្ញជាំហាន 
ដាំបូងបយងីនឹងបធវកីារអភិរកសជសួជុលបៅបលីរានហាលដនរបាសាទបការជុកថតមួយប៉ាុបណាត ោះ”។ 
 
បោក ដុង ហុ្ ីបថនទមថា បដីមផផីថល់ជូនព័ត៌មានបថនទមដល់អបកសិការសាវរជ្ញវ និងសាលរណជនទូបៅ គបរមាងបនោះបាន 
សាងសង់អាគរពព័ិរណ៍មួយបៅខាងមុេរបាសាទបការសក់ (របាសាទមយួកបុងចាំបណាមរកុមរបាសាទរពោះពិធូរទាំង៥)។ 
អាគរពិព័រណ៍បនោះនឹងបងាហ ញអាំពីទិដឌភាពទូបៅដនគបរមាង ថផនការសកមមភាពទូបៅ រមួនឹងរបវតថិសាស្តសថដនរបាសាទ 
ជ្ញបដីម បហ្យីបរគងបបីកជូនទសសនាជ្ញផលូវការបៅចុងថេមករាឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុេ។ 
 
បោក រស នុ តចិ មស្តនថីជាំនាញថផបកបុរាណវទិាដននាយកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាា រ បញ្ញជ ក់ 
ថារបវតថិទូបៅដនរបាសាទរពោះពិធូរមានលកខណៈសមុរគសាម ញបរចីន បដ្ឋយសារមិនទន់មានឯកសារផលូវការណាមួយចងរកង 
ចាស់ោស់បៅប យី ។ ការរសាវរជ្ញវរបស់របបទសបារា ាំងបានដ្ឋក់ប ម្ ោះរបាសាទទាំង៥បនោះ ជ្ញតាំណាងបដ្ឋយអកសរ T U 
X Z Y។ បោកបញ្ញជ ក់ថា បគមិនទន់ដឹងថាមូលបហ្តុអវីបទបីបារា ាំងដ្ឋក់ប ម្ ោះរបាសាទទាំង៥បនោះដូបចបោះប យី ថតតាមពិត 
របាសាទបនោះមានប ម្ ោះរបស់េលួនតាមថដលអបករសុកលល ប់បៅមកបហ្យី គ ឺរបាសាទបការសក់ របាសាទជម របាសាទតាទួត 
របាសាទដូនមារ និងរបាសាទកណថ ក់យកស។ តាមការសនបដិ្ឋឌ នរបស់បោក របាសាទទាំង៥បនោះអាចនឹង សាងសង់ប ងីកបុង 
សម័យកាលបផសងគប បទៀតផង។ អបកបុរាណវទិារូបបនោះបជឿជ្ញក់ថា បរកាយការរសាវរជ្ញវចងរកងឯកសារ បដីមផបីធវីការ 
អភិរកស ជួសជុល ប ងីវញិរបស់រកុមអបកជាំនាញកូបរ ៉ា និងកមពុជ្ញបហ្យី បគនឹងទទលួបានទិនបន័យនិងករមង របវតថិសាស្តសថ 
ជ្ញក់ចាស់ជ្ញមិនខាន៕ 
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បសចកថជូីនដាំណឹងសថពីីការបធវកីាំណាយរសាវរជ្ញវ បដីមផសីកិាពីរគឹោះរបស់សាព នហាល 
ដនរបាសាទអងគរវតថដាំណាក់កាលទី២ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
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បតីរកមុការងារដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាកាំពុងបធវកីារងារអវេីលោះបដីមផចូីលរមួចាំថណកជយួអភិរកស 
និងអភិវឌណន៍តាំបន់អងគរ? 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបានថបងថចករកុមការងារសហ្គមន៍ជ្ញ៧រកុមបដ្ឋយថ កពគីប ថដលរកុម៥ ចុោះជួយរបជ្ញពលរដឌតាម 
មូលដ្ឋឌ នកបុងបណាថ  រសុករកងុទាំង៥កបុងតាំបន់អងគរ ថដលជ្ញថដនសមតទកចិចរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា រមួមានរកុងបសៀមរាប 
រសុករបាសាទបាគង រសុកបនាធ យរស ីរសុកអងគរធាំ និងរសកុពួក និង២រកមុបទៀតសរមាប់អប់រ ាំផសពវផាយ បបតិកភណឍ តាម 
រគឹោះសាទ នសិកានងិបរៅតាំបន់អងគរ ។  
 
រកុមការងារសហ្គមន៍នីមួយៗរតូវចុោះបៅផសពវផាយបបតិកភណឍ  និងបដ្ឋោះរសាយផលលាំបាកនានាដល់របជ្ញពលរដឌតាម 
បគលបៅបរៀងៗេលួន ។ ដូបចបោះ បតីរកុមការងារសហ្គមន៍នមីួយៗបនាោះបធវីការងារអវីេលោះបដមីផចូីលរមួចាំថណក ការអភិរកសនិង 
អភិវឌណន៍តាំបន់អងគរ? 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉ា រ៉ា ឌ៉ី ទីរបឹកាអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងជ្ញរបលនរកុមការងារសហ្គមន៍ទី៥ចុោះជយួរសុកបនាធ យរស ី
កបុងឱ្កាសចុោះផសពវផាយបបតកិភណឍ បៅភូមអូិរទទងឹ ឃុាំរបដ្ឋក រសុកបនាធ យរស ី បេតថបសៀមរាប បានមានរបសាសន៍ឲ្យ 
ដឹងថា រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាមានកិចចការងារសាំខាន់ៗ ជ្ញចមផងចាំននួ៣ោ៉ា ងថដលរតូវបធវីជ្ញរបចាាំ ។  
 
ការងារទី១គ ឺ ជួយបលីកកមពស់សុេុមាលភាពស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួ តាមរយៈការថចកជូនកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាព 
មាថ យនិងទរកមានដូចជ្ញ កស្តនថក បាំពង់ទឹកបៅថ  កថនសងបពាោះបគ កូនមុង បរសាមដដបរសាមបជីង បខាអាវទរក 
និងថវកិាមយួចាំននួបទៀត ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី
រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទសីថីការគណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងបោកជាំទវ។  
 
ការងារទី២ចុោះពនិិតយនិងអនុញ្ញដ តសាំបណីសុាំសាងសង់ និងជួសជុលសាំណង់តូចតាចជូនរបជ្ញពលរដឌដល់មូលដ្ឋឌ ន រមួមាន 
សុាំតសាំោ៉ា បផធោះ បធវីផធោះបាយ បធវីជរងុក បធវីរបងផធោះ បធវីបងគន់ ជួសជុលដាំបូលផធោះ បធវីបរាងលក់ឥវា៉ា ន់ បធវីបរាងបគ រទុងមាន់ 
និងរទុងរជកូ។ល។ចាំថណកការសាងសង់សាំណង់ធាៗំ មានរុោះបរផីធោះចាស់សាងសង់ផធោះថមីឬសុាំពរងីកផធោះជ្ញបដមីរតូវដ្ឋក់ពាកយ
បសបីសុាំបៅមជឈមណឍ លអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បដីមផកុីាំឲ្យប៉ាោះពាល់តដមលបបតិកភណឍ ។ 
 
ការងារទី៣ អប់រ ាំផសពវផាយឲ្យពួកគត់បានយល់ពីតដមលបបតកិភណឍ  មាន របាងគរបាសាទ ទាំបនៀមទមាល ប់ របដពណី វបផធម៌ 
ដរពបឈ ីបរសិាទ ន រកមរបតិបតថិអងគរ តួនាទីអាជ្ញញ ធរនិងតនួាទីរបស់របជ្ញពលរដឌថដលរតូវ ចូលរមួសហ្ការគប កបុងការថថរកា 
ការពារ និងអភិរកសបបតកិភណឍ ដ៏លាឯករបស់មនុសសជ្ញត ិ បដីមផជី្ញរបបោជន៍ដល់របជ្ញជ្ញតិទាំងឡាយបៅបលពីិភពបោក 
ទាំងបពលបចចុបផនបនិងបៅដថងអនាគត។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថា រកុមការងារសហ្គមន៍បនោះចុោះតាមមូលដ្ឋឌ នរបជ្ញពលរដឌកបុងបណាថ រសុករកងុទាំង៥បនាោះ ជ្ញរបចាាំបដ្ឋយកបុង 
មួយសបាថ ហ៍្ ចាំនួន២ដថង បដីមផលីនាបាននូវការការពារបបតិកភណឍ របកបបដ្ឋយនិរនថរភាព និងបលីកសធួយបបតិកភណឍ  
ដ៏មានតដមលមហាសាលសរមាប់មនុសសជ្ញតិជាំនាន់បរកាយបានសាគ ល់តបៅបទៀត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងរកមុការងារ (សសយក) ចុោះពិនិតយទីតាាំងផ្អធ ល់បរតៀមបរៀបចាំរពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថ 
២០១៧ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
នារពឹកដថងទ២ី៧ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ ថាប ក់ដកឹនាាំសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ (សសយក) ដឹកនាាំបដ្ឋយ ឯកឧត្តម 
សខុ សបាយណា របលនរកុមការងាររបតិបតថិរពឹតថកិារណ៍អងគរសស្តងាា នថ និងសហ្ការ ី រពមទាំងរកុមការងារអាជ្ញញ ធរ 
ជ្ញតិអបសរា បានចុោះពនិិតយទតីាាំងផ្អធ ល់បៅរបាសាទអងគរវតថ និងរបាសាទបាយន័ថ បដីមផបីរតៀមបរៀបចាំរពតឹថិការណ៍អងគរសរងាា នថ 
បលីកទ៥ី ឆ្ប ាំ២០១៧ ថដលនងឹមកដល់នាបពលប៉ាុនាម នថេខាងមុេបនោះ។ 
 
ចាំបពាោះការបរៀបចាំទីតាាំងបដីមផរីបារពនកមមវធិនីីមួយៗបៅកបុងរពតឹថិការណ៍អងគរសស្តងាា នថឆ្ប ាំ២០១៧ គឺមិនមានអវីថដលផ្អល ស់បថូរ 
បរចីនបទទាំងបៅរបាសាទអងគរវតថ និងបៅរបាសាទបាយន័ថ ថតបានផ្អល ស់បថូរនូវកមមវធិីមយួចាំនួនវញិ។ រឯីការបរៀបចាំលមាកថនលង 
ឬឆ្ក និង ការទទលួេុសរតូវតាមបណាថ កមមវធិីមយួៗ គឺជ្ញភារកិចចរបស់រកមុការងារយុវជនសម័រគចិតថរបស់សហ្ភាព 
សហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ សហ្ការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា និងសាទ ប័នពាក់ព័ននបផសងៗតាមជ្ញក់ថសថង។ 
 
ឯកឧត្តម សខុ សបាយណា ក៏បានបានសថមថងនូវការអរគុណចាំបពាោះអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលបានផថល់ទតីាាំងកបុង 
ការបរៀបចាំ ក៏ដូចជ្ញសហ្ការោ៉ា ងជិតសបិទនជ្ញមួយសហ្ភាពសហ្ព័ននយុវជនកមពុជ្ញ (សសយក) កបុងការបរៀបចាំរពឹតថកិារណ៍ 
អងគរសស្តងាា នថទាំងឆ្ប ាំថមីបនោះ ក៏ដូចជ្ញឆ្ប ាំកនលងៗមករបកបបដ្ឋយបជ្ញគជ័យជ្ញទីបាំផុត៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាសហ្ការជ្ញមយួរកមុអបកជាំនាញមកពីសហ្រដឌអាបមរកិ បបីកវគគបណថុ ោះបណាថ លបបចចកបទស 
សបស្តងាគ ោះបឋមដល់មស្តនថីពាក់ព័ននរបចាាំការ កបុងឧទានអងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាចុោះរតតួពិនិតយនិងអនុញ្ញដ តសាំបណីសុាំសាងសង់សាំណង់របស់របជ្ញពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
ការរុោះបរផីធោះចាស់បដីមផសីាងសង់ផធោះថមជីាំនសួ មិនរតូវបានហាមឃាត់ប យីកបុងករណីថដលរបជ្ញពលរដឌទាំងអស់បនាោះជ្ញ 
របជ្ញជនចាស់រស់បៅកបុងតាំបន់អងគរតាាំងពីបដីមមក ។ មា៉ាងបទៀត ការសុាំតសាំោ៉ា បផធោះ បធវីផធោះបាយ បធវីជរងុក បធវីរបងផធោះ 
បធវីបងគន់ បធវីបរាងលក់ឥវា៉ា ន់ បធវីបរាងបគ រទុងមាន់ រទុងរជូក ។ល។ ក៏រតូវបានអនុញ្ញដ តដល់មូលដ្ឋឌ នផ្អធ ល់ផងថដរ តាមរយៈ 
រកុមការងារសហ្គមន៍ដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថដលចុោះជបួរបជ្ញពលរដឌជ្ញបរៀងរាល់សបាថ ហ៍្។  
 
ការចុោះរបារស័យទក់ទងផ្អធ ល់ជ្ញមួយរបជ្ញពលរដឌថដលរស់បៅកបុងតាំបន់អងគរ និង ការអនុញ្ញដ តសាងសង់ផ្អធ ល់ដល់មូល 
ដ្ឋឌ ន គឺជ្ញបសវាកមមមួយថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បានយកចិតថទុកដ្ឋក់េពស់បដីមផជីួយសរមួលដល់ការលាំបាករបស់របជ្ញជន 
កបុងការបធវីដាំបណីរឆ្ង យ និងរង់ចាាំបពលបវោយូរ។ 
 
បដ្ឋយឈរបលីបហ្តុផលបហ្យីបនោះ បានជ្ញបៅចុងថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ រកុមការងារសហ្គមន៍អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបាន ចុោះ 
ពិនិតយបមលីសាំបណីសុាំសាងសង់និងជសួជុលផធោះ ។ បរកាយពីពិនិតយរចួបហ្យី រកុមការងារក៏បានអនុញ្ញដ តជូនរបជ្ញពលរដឌ 
ចាំនួន ២២រគសួារ ។ ទនធឹមគប នឹងការអនុញ្ញដ តបនាោះ រកុមការងារសហ្គមន៍ ក៏បានថណនាាំឲ្យរបជ្ញពលរដឌទាំងអស់បនាោះ 
សាងសង់សាំណង់បគរពបៅតាមការបសបសុីាំនិងការអនុញ្ញដ តរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា។ 
 
បរៅពីបនោះ រកុមការងារក៏បាននាាំយកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាពមាថ យនិងទរក រពមទាំងថវកិាមយួចាំននួបទៀតថដលជ្ញ 
អាំបណាយដ៏ដថលថាល របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថីរដឌ មស្តនថីទទួលបនធុកទសីថីការ 
គណៈរដឌមស្តនថ ីនិងជ្ញរបលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរានិងបោកជាំទវ ថចកជូនដល់ស្តសថីបទបីឆលងទបនលរចួចាំនួន២៨រគសួារថដរ ។ 
 
បោករស ី ដងួ ចាំបា៉ា  ជ្ញរបជ្ញពលរដឌបៅភូមិរ ាំបចកបានសថមថងនូវការសបាយចិតថ និងអរគុណចាំបពាោះថាប ក់ដកឹនាាំ និងមស្តនថ ី
បុគគលិកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ជ្ញពិបសស ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន និងបោកជាំទវថដលថតងថតយក 
ចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះសុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌ បហ្យីសូមជូនពរឲ្យឯកឧតថម បោកជាំទវ និងមស្តនថីបុគគលកិទាំងអស់ជួប 
របទោះថតបសចកថសុីេបសចកថចីបរមីន និងសបរមចបជ្ញគជ័យរគប់ភារកិចច៕ 
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបារពនពិធីសមាា តបរសិាទ នអងគរបៅវទិាល័យហ្ ុនថសនបាគង 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បដីមផដី្ឋស់សាម រតីសសិានុសសិស និងរបជ្ញពលរដឌទាំងអស់ឲ្យចូលរមួថថរកាបរសិាទ នបៅកបុងឧទានអងគរ ឲ្យបានសាា តជ្ញ 
របចាាំបនាោះ នារពឹកដថងទី២៨ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបានដឹកនាាំសិសានុសិសសរបមាណ ជ្ញង២០០នាក់ 
មកពីអនុវទិាល័យហ្ ុនថសនបាគង ចុោះសមាា តបរសិាទ នតាមដងផលូវពីវទិាល័យរហូ្តដល់ផលូវចូលបៅរបាសាទបាគង ។ 
កមមវធិីបនោះបរៀបចាំប ងីបរកាមអធិបតីភាព បោក ភ័ន ផោល  របលននាយកដ្ឋឌ នរដឌបាល បុគគលិក និងសមាភ រៈ តាំណាងអគគ 
នាយកអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា និងមានការចូលរមួពីថាប ក់ដឹកនាាំ មស្តនថ ី បុគគលកិដនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា បោកនាយកសាោ 
បោករគ ូអបករគូជ្ញបរចនីរូបបទៀត។ 
 
បោក ភ័ន ផោល  បញ្ញជ ក់ថា កមមវធិីសមាា តបនោះ រតូវបានបរៀបចាំប ងីជ្ញសារដ្ឋស់សាម រតឲី្យរបជ្ញពលរដឌទូបៅយកចិតថទុក 
ដ្ឋក់បលីការងារថថរកាបរសិាទ ន ជ្ញពិបសស គឺការទុកដ្ឋក់សាំរាមឲ្យបានរតឹមរតូវ បដីមផភីាពរសស់សាា តដនអងគរឲ្យសមនឹង 
កិតថិនាមរបស់អងគរ ថដលជ្ញសមផតថិបបតិកភណឍ ពិភពបោក។ “អងគរជ្ញមរតកដ៏មានតដមលមិនអាចកាត់ដថលបាន ដូបចបោះបយងី 
រតូវថតរមួគប បដីមផឲី្យបរសិាទ នជុាំវញិអងគរសាា តបទីបសមនឹងតដមលអងគរ ។ ការសមាា តមួយបពលបនោះ មិនរគប់រគន់បទ 
ថតវាជ្ញសារមួយថដលរបាប់បយងីរគប់គប ថា មាប ក់ៗរតូវថតចូលរមួបទីបបរសិាទ នអាចសាា តបាន” ។ 
 
នាយកវទិាល័យហ្ ុនថសនបាគង បោករគ ូ សុនិ សាំណាង បានសថមថងនូវបមាទនភាពថដលសាោរបស់បោករតូវបាន 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាបរជីសបរសីជ្ញបគលបៅដ្ឋស់បតឿនសាម រតថីថរកាបរសិាទ ន។ បោកបញ្ញជ ក់ថា រូបបោកក៏ដូចជ្ញបោករគូ 
អបករគ ូនិងថាប ក់ដកឹនាាំទាំងអស់គាំរទចាំបពាោះសកមមភាពបនោះ បដ្ឋយបហ្តុថា វាជ្ញការជាំរុញឲ្យសិសានុសិសសយកចិតថទុកដ្ឋក់ 
បថនទមបទៀតបលីការសមាា តបរសិាទ ន។ បោករគូបថនទមថា “បដ្ឋយសារេញុ ាំរសឡាញ់បរសិាទ ន បទីបេញុ ាំជាំរុញការងារដ្ឋាំដុោះកូន 
បឈកីបុងសាោបរចីន បរៀបចាំសួន និងថណនាាំសិសស ក៏ដូចជ្ញអបកលក់កបុងសាោឲ្យយកចិតថទុកដ្ឋក់េពស់បលីការទុកដ្ឋក់ 
សាំរាម ។ ធុងសាំរាមកបុងសាោេញុ ាំបានកាត់បនទយតិចបៅៗ បដ្ឋយសារសាំរាមកាន់ថតថលងមាន។ េញុ ាំនឹងពាោមកាត់បនទយ 
ឲ្យបានកាន់ថតតិចជ្ញងបនោះ”។ 
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បាូនរស ី បៅ លបីហ្ឿន បរៀនថាប ក់ទ១ី១H បានសថមថងនូវអារមមណ៍រកីរាយថដលបានចូលរមួកបុងសកមមភាពបរសីសាំរាមបនោះ។ 
“េញុ ាំគិតថាកមមវធិីបនោះលាណាស់ េញុ ាំចង់ឲ្យបងបាូនបយងីទាំងអស់ចូលរមួសមាា តសាំរាមទាំងតាមទីលល សាលរណៈ ទាំងតាមផធោះ 
សថមផងបរៀងៗេលួន”។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថា កមមវធិីសមាា តបរសិាទ នកបុងតាំបន់អងគរ គឺជ្ញកមមវធិីថដលអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាថតងរបារពនប ងីជ្ញបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ 
បដីមផបីរកីនរ ាំឭករបជ្ញពលរដឌឲ្យចូលរមួថថរកាបរសិាទ នជុាំវញិអងគរឲ្យបានសាា តជ្ញរបចាាំ ។ បដ្ឋយថ កកបុងឆ្ប ាំ២០១៦បនោះ ជ្ញ 
មួយគប នឹងកមមវធិសីមាា តបរសិាទ ន អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានថចកកង់ចាំននួ៩បរគឿង ជូនសសិសរកីរក បដីមផរីមួចាំថណកកាត់ 
បនទយភាពរកីរកជ្ញមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល ក៏ដូចជ្ញចូលរមួបលីកកមាល ាំងចិតថឲ្យសសិសរកីរក បានបនថការសិកាបានេពង់េពស់ផង 
ថដរ៕ 
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វបីដអូ ៖ អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបនថកិចចសហ្ការបលកីារងារបរៀបចាំអងគរសស្តងាា នថសរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៧ 
ផាយបៅ ដថងទី  ៩ ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 

 

អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរារបគល់លេិិតអនុញ្ញដ តជសួជុលផលូវរកាលរគសួរកហ្មចាំននួ៣ថេសដល់អបកឃុាំដូនថកវ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
បៅរពឹកដថងទ២ី៩ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារសហ្គមន៍របស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរារបចាាំរសុកពកួបានចុោះយកលិេិត 
អនុញ្ញដ តជសួជុលផលូវរកាលរគសួរកហ្មចាំនួន៣ថេស មានរបថវងសរបុ១៤០០០ថម៉ារតបៅរបគល់ជូនសាោឃុាំដូនថកវ 
បដ្ឋយមានការចូលរមួពអីាជ្ញញ ធរភូម ិ ឃុាំ និងរបជ្ញពលរដឌផងថដរ។ ពិធីរបគល់ជូនបនោះរតូវបានរបារពនបធវីប ងីបៅសាោ 
ឃុាំដូនថកវ រសុកពកួ បេតថបសៀមរាប។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងឱ្កាសបនាោះ បោក រជនុ សុផល របលនបលខាធិការដ្ឋឌ នសហ្គមន៍ បានសាំបណោះសាំណាលជ្ញមួយ 
បោកបមឃុាំ បោកបមភូម ិ បោកអនុភូម ិ និងបងបាូនរបជ្ញពលរដឌថដលបានមកចូលរមួ រពមទាំងបានពាាំនាាំនូវការសាក 
សួរសុេទុកខពសីាំណាក់ថាប ក់ដកឹនាាំរបស់អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា ដល់បងបាូនទាំងអស់កបុងឃុាំដូនថកវ ក៏ដូចជ្ញរបជ្ញពលរដឌ 
ទាំង១១២ភូមិកបុងឧទានអងគរផងថដរ។ 
 
បោក សុផល បានបញ្ញជ ក់ថា អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាថតងរបកាន់ភាជ ប់នូវបគលការណ៍អភិរកសបដីមផអីភិវឌណន៍ អភិវឌណន៍បដីមផ ី
អភិរកស គឺបធវីោ៉ា ងណាឲ្យការអភិរកសបដីរទនធឹមគប នឹងការអភវិឌណ បហ្យីការអភិវឌណក៏រតូវបដីរទនធឹមគប នឹងការអភិរកសថដរ ។ 
អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរាមិនអាចគតិថតពីការងារអភិរកសរបាងគរបាសាទ បហ្យីបភលចការអភិវឌណជវីភាពរបជ្ញពលរដឌ កបុងតាំបន់អងគរ 
បនាោះបទ ។ 
 
បោក សាវ យ ហុ្ង បមឃុាំដូនថកវតាំណាងរបជ្ញពលរដឌបានសថមថងនូវការសបាយរកីរាយ និងអរគុណចាំបពាោះថាប ក់ដកឹនាាំ និង 
មស្តនថីបុគគលិក អាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា ជ្ញពិបសស ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន និងបោកជាំទវថដលថតងថត 
យកចិតថទុកដ្ឋក់ចាំបពាោះ សុេទុកខរបស់របជ្ញពលរដឌ និងសូមជូនពរឲ្យឯកឧតថមមស្តនថបុីគគលិកទាំងអស់ជួបរបទោះថតបសចកថ ី
សុេបសចកថីចបរមនី និងសបរមចបជ្ញគជ័យរគប់ភារកចិច។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថាកបុងការចុោះបៅរបគល់លិេិតអនុញ្ញដ តជួសជុលផលូវបនោះ រកុមការងារក៏បាននាាំយកកញ្ច ប់រទរទង់សុេុមាលភាព 
មាថ យនិងទរក រពមទាំងថវកិាមួយចាំននួបទៀតថចកជូនដល់ស្តសថីបទីបឆលងទបនលរចួចាំនួន៩រគួសារ ថដលជ្ញអាំបណាយដ៏ដថលថាល  
របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទីសថកីារគណៈរដឌមស្តនថនីិងជ្ញ 
របលនអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរានិងបោកជាំទវផងថដរ៕ 
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បសចកឋជីនួដាំណឹងសឋពីីការបបីកឲ្យចូលទសសនាបរាងទងខាងបរៅថផបកខាងបកីតរបាសាទរបាសាទបាយន័ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
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អាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាបលកីកមពស់របជ្ញជនកបុងតាំបន់អងគរឱ្យមានបងគន់បរបីរបាស់ជ្ញលកខណៈរគសួារ 
ផាយបៅ ដថងទី    ថេ ធបូ  ឆ្ប ាំ      
 
តាមការសបងាតជ្ញក់ថសថង របជ្ញជនបៅកបុងតាំបន់អងគរមានជីវភាពរស់បៅលារបបសីរពីមយួដថងបៅមួយដថង ប៉ាុថនថមានរគួសារ 
តិចណាស់ ថដលមានបងគន់បរបីរបាស់ជ្ញលកខណៈរគសួារ បរពាោះេវោះវធិីសាស្តសថកបុងការថកដចបបងគន់បរបីរបាស់ និងមិនបានចាប់ 
អារមមណ៍ចាំបពាោះផលប៉ាោះពាល់សុេភាពតាមរយៈការបបនាធ បង់ពាសវាលពាសកាល។ 
 
បដ្ឋយមានបាំណងបលីកសធួយការយល់ដងឹថផបកសុេភាពរបជ្ញជនកបុងការរស់បៅឱ្យមានអនាម័យលារបបសីរ និងជួយកាត់ 
បនទយការចាំណាយបលីការបធវបីងគន់ គបរមាងសុវុឌណកិមមដនការសមាា តទឹក និងការរគប់រគងទឹកកបុងតាំបន់អងគរ (PAAGERA) 
បានសហ្ការជ្ញមួយនឹងអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរា សាោបេតថបសៀមរាប និងរបបទសបារា ាំង បបីកយុទននាការផសពវផាយ បលីកទី៣ 
សថីព ី «ការថរបកាល យតាំបន់អងគរឱ្យមានបងគន់អនាម័យរគប់គប » បៅភូមិថរសចងហូត ឃុាំរុនតាឯក រសុកបនាធ យរស ី បេតថបសៀម 
រាប នារពឹកដថងទ២ី៩ ថេធបូ ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 
បោក ស ុន ពសិ ី បុគគលកិនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ និងជ្ញរគូបបងាគ លដនវគគបណថុ ោះបណាថ លបនោះបានបលីកប ងីពផីល 
លាំបាក ដនការគម នបងគន់អនាម័យបរបីរបាស់ គឺនាាំឱ្យបយងីខាម សបគបពលមានបភញៀវមកបលងផធោះ របឈមមុេនឹងការចមលងបរាគ 
េពស់ មានបរគោះថាប ក់ជ្ញយថាបហ្តុដល់អាយុជីវតិបពលបៅបត់បជីងបៅយប់រពលប់ ពិបសសចាំបពាោះបកមងរសីៗក៏របឈមមុេ 
នឹងភាពអាមា៉ា ស់ឬបាំពានផងថដរ។ ដូបចបោះការមានបងគន់អនាម័យបៅផធោះលនាបាននូវភាពដថលថបូរ សុេភាពលា ភាពងាយរសួល 
និងសុវតទភិាពកបុងការរស់បៅ។ 
 
តាមរយៈយុទននាការផសពវផាយបនោះថដរ រកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតិអបសរាក៏បានថណនាាំឱ្យរបជ្ញជនបៅភូមិថរសចងហូតយល់ដឹង 
កាន់ថត ចាស់ពីផលប៉ាោះពាល់នានាបដ្ឋយសារគម នបងគន់ោះនាម័យ និងបបរងៀនអាំពីវធិីបធវបីងគន់អនាម័យបដ្ឋយេលួនឯង បហ្យី 
ចាំណាយថវកិាតិចឬមិនចាំណាយបសាោះថតមថង បដ្ឋយរគន់ថតបរបីកមាល ាំងកាយរបស់សមាជកិកបុងរគសួារ និងសមាភ រៈថដល 
មានរសាប់ជ្ញការបរសច។ 
 
កបុងឱ្កាសបនាោះថដរ បោកពូ បុសិ របជ្ញកសិករភូមិថរសចងហូតក៏បានថចករ ាំថលកបទពិបសាធន៍ផ្អធ ល់េលួនកាល មិនទន់មាន 
បងគន់បរបីរបាស់ថា វាពិតជ្ញពបិាកខាល ាំងណាស់បពលចង់បបនាធ បង់មថងៗពិបសសបពលយប់ បពលបភលៀង និងបពលឈបឺពាោះខាល ាំង 
បរពាោះរតូវបធវីដាំបណីរបៅឆ្ង យ មកវញិរសលួមនិរសួលជ្ញន់របស់បគបទៀត។ បពលបបនាធ បង់បហ្យី ក៏មិនបានោងសមាា ត 
ឱ្យសាា តថដរ គិតបៅវាគរគិចខាល ាំងណាស់។ ប៉ាុថនថចាប់តាាំងពីមានបងគន់មក គឺងាយរសលួរគប់បពលបវោបពលចង់បបនាធ បង់ 
ពិបសសសុេភាពនិងការរស់បៅក៏មិនសូវមានជាំងឺតមាា ត់ បពលបងបាូនបភញៀវពនលឺមកបលងក៏មិនសូវខាម សបគថដរ។  
 
បោកពូក៏បានសាំណូមពរផងថដរ ឱ្យអបកភូមិគតិគូរឱ្យបានបរចីនពីបញ្ញហ សុេភាពនិងរតូវបធវីបងគន់អនាម័យបរបីរបាស់ឱ្យបាន 
រគប់គប តាមរយៈការថណនាាំពីរកុមការងារអាជ្ញញ ធរជ្ញតអិបសរា បចៀសវាងការបបនាធ បង់បផថសផ្អថ សដូចមុនថដលអាចបងានូវ 
បរគោះថាប ក់បផសងៗដល់អាយុជីវតិ៕ 
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